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 703 ................................. ... ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک
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 734 ......................................................................................................... ...نس ولبغ ےک ایبؿ ںیم

 734 ............................................. ...ؿ دیجم اسھت ےل رک افکر یک زنیم یک طبج افکر ےک اہوھتں رگاتفر وہےن اک ڈر وہ وت رقآ
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 730 ................................................... ...وینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیموھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپ
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 545 .............................................................. ...تنج ںیم اجمدہ ےک ےئل اہلل اعتیل ےک ایتر رکدہ دراجت ےک ایبؿ ںیم

 540 .................................... ...  اجےئ اس ےک رقض ےک  اا  ماؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےکےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک

 543 .................................. ... دہشا یک رفوحں ےک تنج ںیم وہےن افر دہشا ےک زدنہ وہےن افر اےنپ رب ےس رزؼ د ے اجےن
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 544 ............................................................................... ...اہجد رکےن افر رہپہ دےنی یک 

 547 ................................ ... اؿ دف آدویمں ےک ایبؿ ںیم نج ںیم ےس اکی دفرسے وک لتق رکے نکیل دفونں تنج ںیم دالخ

 540 ............................................................. ...سج ےن اکرف وک لتق ایک اےس منہج ےس رفک د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم
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 543.......................................................................... ...اہلل ےک راہتس ںیم دصہق رکےن یک 

 543 .................................................. ...اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

 574 .............................................. ...اجمدہنی یک توروتں ےک زعت افر وج اؿ ںیم ایختن رکے اس ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

 575 .................................................................... ...ذعمفرفں ےس اہجد یک رفتیض ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

 570 ..................................................................................... ...دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

 554 ............................................. ...وج صخش اہلل ےک دنی یک رس دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فہ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکؿ

 555 ............................................................ ...وج ر ااکری افر ومند امنشئ ےک ےئل ڑلات ےہ فہ منہج اک قحتسم وہات ےہ ۔

 553 ........................................... ...ڑلےن فاولں ںیم ےس ےسج تمینغ یلم افر ےسج ہن یلم دفونں ےک دقمار وثاب ےک ایبؿ ںیم

 553 .............................................. ...اک دارفدمار وتینں رپ ےہ اؿ اامعؽ ںیم جر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ اامعؽ 

 554 ................................................ ...وج صخش اہجد یک ریغب افر اہجد یک دںیل انمت ےئک ریغب رم ایگ اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم
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 500 ............................................................................ ...اہلل ےک راہتس ںیم رہپہ دےنی یک 

 503 ............................................................................................................. ...دہشا ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم
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 503 ................................................................................................ریت ادنازی یک 

 534......................................... ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ

 533 .......................................... ...رفس ںیم اجونرفں یک راعتی رکےن ےک مکح افر راہتس ںیم اریخ بش وک زپاؤ ڈاےنل یک اممؿ

 532 .............................................. ...ؾ وپرا رکےن ےک دعب اےنپ الہ فایعؽ ںیم دلجی فارفس اک ذعاب اک ڑکٹاوہےن افر اانپ اک

 533 ............................................................ ...اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 535 ........................................................................................................... اک ایبؿ اکشر : ابب

 535 ............................................................................... ...الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

 524 ................................................................. ...اکشر ےک اغبئ وہےن ےک دعب رھپ لم اجےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 527 ....................................... ...رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

 522 ....................................................................................... ...دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

 537 ......................................................................... ...رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 547 ......................................................................................... ...وھگڑے اک وگتش اھکےن ےک ایبؿ ںیم

 540 .................................................................................................. ...وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

 043 ............................................................................................. ...ڈٹی اھکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 043 ......................................................................................................رخوگش اھکےن ےک وجاز ںیم

 044 ..................................... ...اکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ اؿ ےس دمد ےنیل ےک وجاز ںیم افر

 044 .................................................. ...رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم اےھچ رطےقی ےس ذحب افر لتق رکےن افر رھچی زیت

 045 ................................................................................ ...اجونر وک ابدن ھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 045 ....................................................................................ںیماجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ 

 042 ......................................................................................................... رقابین اک ایبؿ : ابب

 042 ........................................................................................................ ...رقابین ےک فتق اک ایبؿ

 072 ..................................................................................... ...رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم



 

 

 054 ................................................ ...رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب اہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 055 ....................................... ...رہ اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ  ااےئ داتن اننخ افر ڈہ

 053 ...................................... ...ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک نم

 ر ہ ےک ایبؿ ںیم
ی

 

ت
ع

 003 .................................................................................................... ...رفع افر 

 003 ............................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ار

 035 ................................... ... ریغ اہلل یک میظعت ےک ےئل ذحب رکےن یک رحتم افر اس رطح رکےن فاےل ےک وعلمؿ وہےن ےک

 033 .............................................................................................. ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ : ابب

 033 ............................................ ...رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

 033 .................................................................................. ...رشاب اک رسہک انبےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 033 ................................................................................... ...رشاب ےک دفا انبےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 032 ............................................ ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وجھکر افر اوگنر ےس وج رشاب انبیئ اجیت ےہ اےس یھب رمخ اہک ج

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک
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 024 ........................................ ... رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن

 347 ........................................................ ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔

 344 ......................................................... ...ےس وتہب ہن رکے ۔ رشاب ےنیپ ےک زسا ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ رشاب ےنیپ

 344 ............................................ ... اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا

 343 ........................................................................................................ ...از ںیمدفدھ ےنیپ ےک وج

 374 ........................................................................................... ...ذیبن افر ربونتں وک ڈےنکھ ےک ایبؿ ںیم

 375 ....................................... ...رچاغ اھجبؿ اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن 

 354 ........................................................................... ...اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

 354 .................................................................................. ...ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

 307 .......................................................................................... ...ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

 300 ............................................ ...اپین ربنت ںیم اسسن ےنیل یک رکاتہ افر ربنت ےس ابرہ نیت رمہبت اسسن ےل رک اپین ےنیپ

 303 .................................... ...اپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک اتس

 334 ............................................................ ...ب ےک ایبؿ ںیماھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتس



 

 

 333 ............................................................ ...ارگ امہمؿ ےک اسھت رپ ھچک افر آدیم یھب آاجںیئ وت زیمابؿ ایک رکے ۔

 334 ......................................................... ...یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت 

 327 ................................................................... ...وشرہب اھکےن یک وجاز افر دکف اھکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 320 ............................................. ... ں اکنؽ رک ر ےنھ ےک اابحتسب افر امہمؿ اک زیمابؿ ےک ےئل داعوجھکر اھکےت فتق ایلھٹگ

 323 ...................................................................................... ...وجھکر ےک اسھت ڑککی اھکےن ےک ایبؿ ںیم

 323 ......................................... ...ی اایتخر رکےن ےک اابحتسب افر اھکان اھکےن ےک ےئل ےنھٹیب ےک رطہقیاھکےن ےک ےئل اعزج

 322 ................................................... ...اامتجیع اھکےن ںیم دف دف وجھکرںی  ا دف دف اھکےن ےک ےمقل اھکےن یک اممتعن ںیم ۔

 324 ..................................................... ...وجھکر افر وکیئ ہلغ فریغہ اےنپ ابؽ وچبں ےک ےئل عمج رک ےک ر ےنھ ےک ایبؿ ںیم
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 324 ................................................................................ ...دمہنی ونمرہ ںیم وجھکرفں یک 

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم
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 ےک ایبؿ ںیم
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 333 ....................................................................................... ...ولیپ ےک ایسہ لھپ یک 

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم
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ل
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 332 ................................................................. ...رسہک یک 

 344 ..................................................................................................... ...نسہل اھکےن ےک وجاز ںیم

 345 ................................................................................. ...اؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمامہمؿ اک ارک

 ےک ایبؿ ںیم
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ل
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 345 ................................................................... ...مک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہمؿ ون ازی یک 

 343 ...................................... ... ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک 

 344 ..................................................................................... ...یسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

 345 ............................................................................................ زتنی اک ایبؿابلس افر  : ابب

 345 ................................... ...رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ یک رحتم ےک

 343 ................................... ... اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ؽ رمدفں افر توروتں ےک ےئل

 375 ........................................................................ ...رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 304 ........................................................ ...ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی ابلس ےننہپ ےک وجاز ںیم ۔ رمد ےک

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
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 305 ........................................................... ...رمدف وک 

 ےک ایبؿ ںیم
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 302 ............................................................................. ...داھری دار ینمی ڑپکے ےننہپ یک 

 303 ............................................................ ...ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیم ابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر اسدہ افر وماٹ



 

 

 334 ................................................................................................. ...اقونیلں ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 335 .................................................................. ...رضفرت ےس ز ادہ رتسب افر ابلس انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 330 ......................................................................... ...ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ربکتماہن ادناز ںیم

 334 ......................................................... ...ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 335 .................................................................. ... ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرمدفں ےک

 333 ................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدنی یک اوگن یھ افر اس رپ دمحم ر اؽ اہلل ےک شقن افر آ
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 334 ................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اوگن یھ ونباےن ےک ایبؿ ںیم بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 324 .......................................................................................... ...اوگنایھٹں کنیھپ دےنی ےک ایبؿ ںیم ۔

 325 ...................................................................................... ...اچدنی یک اوگن یھ افر یشبح ہنیگن اک ایبؿ ںیم

 320 ................................................................................ ...ابںیئ اہھت یک یلگنھچ ںیم اوگن یھ ےننہپ ےک ایبؿ ںیم

 323 ........................................................ ... افر اس ےک ربارب فایل ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمفیطس

 322 .......................................................................................... ...وج ایتں ےننہپ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 322 .............................................. ... فتق ےلہپ داںیئ اپؤں افر ااترےت فتق ےلہپ ابںیئ اپؤں ےک اابحتسب افر ایوج یت ےتنہپ

 334 ..................................................................... ...اکی یہ ڑپکے ںیم امص افر اابتحء یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

 337 ............................................... ...تچ ٹیل رک دفونں اپؤں ںیم ےس اکی وک دفرسے رپ ر ےنھ یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

 335 ............................................... ...رمدفں ےک ےئل زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 333 ................................................. ...اضخب رکےن ےک اابحتسب ےک افر ایسہ رگن ےک اضخب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 333 .............................................................................. ...ابب رےنگن ںیم وہید یک اخمتفل رکےن ےک ایبؿ ںیم

 333 .......................................... ...اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم ک

 243 ............................................................................ ...دفراؿ رفس اتک افر یٹنھگ ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 244 ............................................................. ...افٹن یک رگدؿ ںیم اتتن ےک القدہ ڈاےنل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔

 244 ....................................... ...تعن ےک ایبؿ یماجونرفں ےک رہچفں رپ امرےن افر اؿ ےک رہچفں وک اشنؿ زردہ رکےن یک امم

 247 ....................................... ...اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 242 .............................................. ... اممتعن افر راوتسں ےک وقحؼ یک ادا یگی یک ات دی ےک ایبؿ ںیمراوتسں ںیم ےنھٹیب یک

 243 .................................................... ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر

 274 ................................................ ... اؿ توروتں ےک ایبؿ ںیم ہک وج ابلس ےننہپ ےک ابفوجد یگنن ںیہ وخد یھب رمگاہ ںیہ افر



 

 

 274 ................................................. ...دوھہک اک ابلس ےننہپ افر وج زیچ ہن ےلم اس ےک ااہظر رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 257 ........................................................................................................ آداب اک ایبؿ : ابب

 257 ............................................ ...اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

 254 ........................................................................................ ...ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 203 ........................................................................................ ...اشنہشہ انؾ ر ےنھ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 202 .......................................... ...دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک

 235 ....................................................................... ...ال فدل ےک ےئل افر ہچب یک تینک ر ےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 230 ................................................. ...ریغ ےک ےٹیب وک تبحم فایپر یک فہج ےس اے ریمے ےٹیب ےنہک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 233 ................................................................................................... ...ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

 235 ...................................... ...ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ

 233 .............................................................................................. ...ااچکن رظن زپ اجےن ےک ایبؿ ںیم

 234 ................................................................................................. مالؾ رکےن اک ایبؿ : ابب

 234 .................................................................... ... اار اک دیپؽ افر مک ولوگں اک ز ادہ وک مالؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 234 ..................................................................................... ...ہتس رپ ےنھٹیب اک قح مالؾ وک وجاب دانی ےہ ۔را

 224 .................................................................. ...املسمؿ اک مالؾ اک وجاب داین املسمونں ےک وقحؼ ںیم ےس ےہ ۔

 225 ...................................... ...ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک بالہ اتکب وک 

 224 ................................................................................ ...وچبں ےک مالؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 234 .......................................... ...دہ ااھٹےن فریغہ وک  ا یسک افر العتم وک ااجزت ےنلم یک العتم رقمر رکےن ےک وجاز کرپ

 234 ........................................... ...ہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

 230 .................................................... ...ایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 232 .............................................. ...امگؿسج آدیم وک اےلیک تورت ےک اسھت داھکی اجےئ افر فہ اس یک ویبی  ا رحمؾ وہ وت دب 

 234 ............................................... ...وج آدیم یسک سلجم ںیم آےئ افر سلجم ںیم وکیئ ہگج اخیل دےھکی وت فاہں ھٹیب اجےئ فرہن

 244 ...........................................................اھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیمیسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ا

 240 .............................................. ...وکیئ آدیم بج اینپ ہگج ےس اھٹ اجےئ رھپ فاسپ آےئ وت اس ہگج ےنھٹیب اک ز ادہ دقحار ہ

 240 ................................................................. ...ایبنج توروتں ےک اپس ثنخم ےک اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم



 

 

 243 ............................................ ...یکھت وہیئ ایبنج تورت وک راہتس ںیم  ااری رپ ےھچیپ  اار رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ۔

 243 .............................................. ...دف آدویمں اک رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 344 ......................................................................................... ...دفا امیبری افر اھجڑ وھپکن ےک ایبؿ ںیم

 345 ............................................................................................................. ...اجدف ےک ایبؿ ںیم

 343 .............................................................................................................. ...زرہ ےک ایبؿ ںیم

 343 ......................................................................................رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 344 ............................................................................................... ...رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 340 ....................................................... ...رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 374 ................................... ...سج دؾ ےک املکت ںیم رشک ہن وہ اس ےک اسھت دؾ رکےن ںیم وکیئ رحج ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

 374 ......................................... ...ت ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمرقآؿ دیجم افر اذاکر ونسمہن ےک ذرےعی ےس دؾ رکےن رپ ارج

 375 ........................................................... ...دفد یک ہگج رپ داع زپےنھ ےک اسھت اہھت ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 370 .......................................................................... ... اہس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم اطیشؿ ےک ف

 373 ............................................................... ...رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 353 ......................................................................... ...یئ ڈاےنل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیمہنم ےک وگےش ںیم دفا

 352 ................................................................................... ...تود دنہی ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 354 ...................................................................................... ...ولکیجن ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 304 ..........................................................دفدھ افر دہش ےک رحریہ اک رمضی ےک دؽ ےک ےئل دیفم وہےن ےک ایبؿ ںیم

 307 ............................................................................................. ...دہش الپ رک العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 305 ................................................................................... ...اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

 333 ..................................... ...رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک

 334 ............................................................... ...دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

 332 ....................................................................... ...اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 320 ........................................................................................... ...ذجایم ےس رپزیہ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 320 ......................................................................................... اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ : ابب

 320 ........................................................................................... ...اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

 333 ....................................................................................... ...یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 344 ..................................................................................... ...ؿ ںیمویچویٹنں وک امرےن یک اممتعن ےک ایب

 347 ............................................................................................ ...یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 343 ...................................................................... ...اجونرفؿ وک الھکےن افر الپےن فاےل یک 

 342 .......................................................................................................... وگتفگ اک ایبؿ : ابب

 342 .................................................................................... ...زامےن وک اگیل دےنی یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 444 ....................................................................................... ...اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 ومیل افر دیس اک االطؼ رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 445 ..................................................................... ...ظفل دبع امة

 443 ........................................................... ... ریما بخ  وہ ث وہ ایگ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیمیسک ااسنؿ ےک ےئلہ

 443 .............................................. ...کشم وک اامعتسؽ رکےن افر وھپؽ افر وخوبش وک فاسپ رک دےنی یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 444 ................................................................................................ ااعشر ےک ایبؿ ںیم : ابب

 444 .......................................................................... ...رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

 443 ...................................................................................... ... ایبؿ ںیمرند ریش وچرس ےنلیھک یک رحتم ےک

 443 ............................................................................ وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم : ابب

 443 ............................................................... ...وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

 473 ........................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ دی

ے یک ربخ

 

ی
 
ھلب

ک

 454 .............................................................. ... ہن دےنی یک ایبؿ ںیموخاب ںیم اطیشؿ ےک اےنپ اسھت 

 457 .................................................................................................. ...وخاوبں یک ریبعت ےک ایبؿ ںیم

 453 .......................................................................... ...یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

 404 ....................................................................................................... اضفلئ اک ایبؿ : ابب

 404 .......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بسن ابمرک یک تلیضف افر وبنت ےس لبق رھتپ اک آپ یلص اہلل

 404 ..........................................اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اسری ولخماقت ںیم بس ےس الضف امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہ

 407 ................................................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

 400 .................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایب



 

 

 403 ................................................................................. ...ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ 

 404 ..................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتیل یک ذات رپ وتلک ےک ایبؿ ںیم

 437 ............................................ ...ملس وک انتکملع افر دہاتی دے رک م  اس اثمؽ ےک ایبؿ ںیم ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ف

 435 ....................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

 وہےن ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 433 .......................................................................... ےک اخ م ا

 434 .......................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج اہلل اعتیل اتم رپ رمح رکےن اک ارادہ رفامات ےہ وت اس اتم

 434 ........................................ ...امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ک

 434 ......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ارکاؾ ےک ایبؿ ںیم ہک رفوتشں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فلس

 437 ................................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اجشتع ےک ایبؿ ںیم

 430 ............................................................................ ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

 434 ........................................................................... ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

 440 ................................................ ...انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

 4444 ......................................................... ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسبت افر نسح اعمرشت ےک ایبؿ ںیم

 4444 ................................................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔

 4440 ........................................ ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولوگں اک رقتب افر ربتک احلص رکےن افر آپ یلص اہلل ہیلع

   ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ

 

 
 4443 ................................................................... ...وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

 4444 .............................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابمرک یک وخوبش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ

 ک وہےن ےک ایبؿ ںیمیبن یلص 

 

 
 4447 .................................................. ...اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ےک وخوبش دار م

 4440 .............................................. ...رسدی ےک دونں ںیم دفراؿ فیح آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آےن ےک ایبؿ ںیم

 4443 ........................................... ... ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر

 4442 ........................................... ...ملس ؽیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

 4444 .................................................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک اک ایبؿ

 4474 ..................................................... ...ؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بم  ابمرک افر آوھکنں افر ازیویں ےک ایب

 4474 ......................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن ابمرک دیفس المؾ

 4477 ......................................................................................... ...ایبؿ ںیمر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک 

 4473 ............................................................... ...یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم



 

 

 4454 .......................................... ...ںیم افر ااقتم ہکم فدمہنی ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع ابمرک ےک ایبؿ

 4457 ................................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دؿ رمع ابمرک ےک ایبؿ ںیم

 4450 ................................................ ... فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ یمیبن یلص اہلل ہیلع

 4404 ............................................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اامسء ابمرک ےک ایبؿ ںیم

 ہک انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس بس ےس ز ادہ اہلل اعتیل وک اجنن

 

 
 4407 ........................................... ...اس ابت ےک ایبؿ م

 4400 .................................................................................. ...ر اؽ اہلل یک اابتع ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 4403 ............................................................ ...ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4433 ........................................ ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ر اؽ اہلل رشتعی اک وج مکح یھب رفامںیئ اس رپ لمع رکان فابج

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4432 ............................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

 4432 .................................................................................. ...ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

 4423 ......................................... ...ویسن ہیلع االسلؾ ےک ابرے ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؾ ہک ریمے یسک دنبے

 4424 ................................................................................. ...ویفس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

 4434 .................................................................................... ...زرک  ا ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4434 ..................................................................................... ...رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4444 ............................................... ...ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4447 ............................................................................. ...رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4443...............................................................رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4473 .......................................................... ...رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4452 ........................................................................... ...رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4403 .......................................................................... ...رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

 4434 .......................................................................... ...رضحت اوب دیبعہ نب رجاح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4435 ............................................................................. ...رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

اؾ ےک اضفلئ

ظ

 4433 ...................................................................................... ... ےک ایبؿ ںیمالہ تیب ع

 4432 ....................................................... ...رضحت زدی نب احرہث افر رضحت ااسہم نب زدی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4434 ............................................................................ ...ںیم رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ

 4437 ......................................................................... ...اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 4434 ................................................................. ...دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4430 ........................................................................................ ...دحثی اؾ زرع ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 4432 ............................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

  رضحت اؾ ہملس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

 4440 .............................................................................اؾ اوملنم

 4443 ..............................................................................اؾ اوملنینم رضحت زبنی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4443 .................................................................................... ...رضحت اؾ انمی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4442 ....................................... ... رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ اؾ میلس افر رضحت البؽ یک اضفلئ ےک

 4443 ........................................................................................ ...ااب ہحلط ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4744 ............................................................................ ...البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

 4747 ......................................................... ...دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4744 ...................................................... ...رضحت ایب نب بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4745 ........................................................................................ ...دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4742 ............................................................................. ...اوب داجہن امسک نب رخہش ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4742 .......................................... ...ہلل اعتٰیل ہنع ےک فادل رگایم رضحت دبعاہلل انب رمعف نب رحاؾ ےک ضفدیسان اجرب ریض ا

 ی ت  ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
ب ت 
حل
 4774 .................................................................................... ...رضحت 

 4774 ............................................................................................... ...ےک ایبؿ ںیم اوبذر ےک اضفلئ

 4774 ........................................................... ...رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4757 ............................................................. ...ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسان دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

 4755 ................................................................ ...دیسان دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4753 ................................................................ ... اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان اسن نب امکل ریض اہلل

 4704 ............................................................................... ...دیسان دبعاہلل نب مالؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4700 ................................................................................ ...ؿ ںیمدیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایب

 4737 ..................................................................... ...دیسان اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4732 ....................................................................... ...احبط نب ایب ہعتلب افر الہ دبر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4734 .......................................................... ...ااحصب ہرجہ ینعی تعیب روضاؿ ںیم رشکی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4734 ........................................................ ... ےک ایبؿ ںیمدیسان اوب ومٰیس ارعشی افر دیسان اوب اعرم ارعشی ےک اضفلئ



 

 

 4730 ............................................................................................ ...ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4733 ............................................................................. ...دیسان اوب ایفسؿ نب رحب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4733 ................................................. ...دیسان رفعج نب اوب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اامسء تنب سیمع افر یتشک فاول

 4734 ........................................................................... ...دیسان امیلسؿ بیہص افر الب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4724 ..................................................................................................ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4720 ......................................................................... ...ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

 4724 ........................................................................................ ...ااصنر ےس ااھچ ولسک رکےن اک ایبؿ ۔

 4724 .............................................................. ...ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 4733 ................................................ ...ہلیبق افغر املس 

 4745 .................................................................................................. ...رتہبنی ولوگں ےک ایبؿ ںیم

 4743 ...................................................................................... ...رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4743 ................................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایب

 4544 ........................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ احصہب ےک ےئل انم اک ابثع ےھت ا

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےک 

 

 

 ی ع
ب

 4544 ................................................................. ...احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

 4544 .......................................... ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا

 4540 .................................................................. ...احصہب رکاؾ یک اشؿ ںیم اتسگیخ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4543 .................................................................................. ...رضحت افسی رقین ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 4544 ..................................................................... ...رصمفاولں وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4574 .......................................................................................... ...امعؿ فاولں یک 

 4574 ................................................................. ...ہلیبق فیقث ےک ذکاب افر اس ےک اظمل ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4575 ......................................................................................... ...افرس فاولں یک 

 4570 ........................................ ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ

 4573 .................................................................................................. ہلص ریمح اک ایبؿ : ابب

 4554 ..................................................... ...فادلنی ےک اسھت ااھچ ولسک رکان یلفن امنز فریغہ دقمؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4555 ..................................... ...اےنپ فادلنی وک ڑباھےپ ںیم اپ ا افر اؿ یک دختم رک ےک تنج ںیم داخ فہ دب بیصن سج ےن



 

 

 4553 ......................................................... ...امں ابپ ےک دفوتسں فریغہ ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 4552 ......................................................................................... ...یکین افر انگہ یک فاضتح ےک ایبؿ ںیم

 4554 ............................................................... ...رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4500 ......................................... ...دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمآسپ ںیم اکی 

 4503 .....................................................ذعر رشیع ےک ریغب نیت دؿ ےس ز ادہ عطق قلعت رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4504 ......................................................... ...دب امگین افر بیع التش رکےن افر رحص رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4534 ........................................ ...املسمؿ رپ ملظ رکےن افر اےس ذلیل رکےن افر اےس ریقح ےنھجمس افر اس ےک اجؿ ف امؽ فزع

 4535 ........................................................................................... ...ہنیک ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4533 .............................................................................. ...اہلل ےک ےئل تبحم رکےن یک 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4532 ................................................................................. ...امیبر یک ایعدت رکےن یک 

 4534 .......................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ نہپ

 4534 ........................................................................................... ...ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4523 ............................................................ ...اےنپ املسمؿ اھبیئ یک وخاہ فہ اظمل وہ  ا ولظمؾ دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

 4523 ............................................... ...ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

 4534 ........................................................................................... ...اگیل ولگچ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4537 ...................................................................ےن افر اعزجی اایتخر رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماعمػ رک

 4537 ............................................................................................... ...تبیغ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4535 ......................................... ...ےک بیع وک اہلل اعتیل ےن دانی ںیم اپھچ ا آاس آدیم ےک ےئل اشبرت ےک ایبؿ ںیم ہک سج 

 4530 .................................................. ...سج آدیم ےس ےب وہدہ وگتفگ وک رطخہ وہ اس ےس رنؾ وگتفگ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیمرن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4533 .................................................................................... ...یم اایتخر رکےن یک 

 4534 ....................................................................... ...اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4540 .................................................... ...ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکنیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک 

 4040 ...................................................... ...دف رےخ ااسنؿ یک ذمتم ےک افر اس رطح رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4043 ............................................................ ...وھجٹ وبےنل یک رحتم افر اس ےک وجاز یک وصروتں ےک ایبؿ ںیم

 4042 ................................................................................................ ...یلغچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیموھجٹ وبےنل یک ربایئ افر چس وب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4043 .................................................. ...ےنل یک ااھچیئ افر اس ےک 



 

 

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4044 .................................. ...ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

 4043 .......................................................... ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااسنؿ یک دیپاشئ ےب اقوب وہےن رپ یہ ےہ ۔

 4043 ..................................................................................... ...رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4044 ................................................... ...آدیم ےک ےئل تخس فدیع ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک انقح ذعاب داتی ےہ ۔ اس

 اسھت زگر

 

حة
سل
 4074 ............................................ ...وج آدیم دجسم ںیم  ا ابزار ںیم اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

 4075 ..................................................... ...یسک املسمؿ یک رطػ اہحلس ےک اسھت ااشرہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4073 ............................................................. ...راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

 4073 ........................................ ...یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ یم

 4054 ................................................................................................. ...ةکت یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4054 ...................................................... ...یسک ااسنؿ وک اہلل اعتیل یک رتمح ےس ان ادیم رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4057 ................................................................................. ...زمکفرفں افر انمگومں یک 

 4057 ............................................................................... ...ولگ الہک وہیئگ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 4055 .................................................................. ...زپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسحؿ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 4053 ............................................................... ...الماقت ےک فتق دنخہ اشیپین ےس ےنلم ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 4052 .................................................................... ...وج رحاؾ اکؾ ہن وہ اس ںیم افسرش ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 4053 ................................... ...یکین ولوگں یک تبحص اایتخر رکےن افر ربی مہ ینیشن ےس رپزیہ رکےن ےک بحتسم وہےن ےک ب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4053 ........................................................................ ...ویٹیبں ےک اسھت نسح ولسک یک 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4004 ....................................... ...سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

 4003 ......................................... ... رکےت ںیہ اہلل بج یسک دنبے وک وبحمب رےھک وت ربجلیئ وک یھب اےس وبحمب ر ےنھ اک مکح

 4003 ........................................................................ ... ماؾ رفوحں ےک عمتجم امجوتعں ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4034 .............................................................. ...ؿ ںیمآدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایب

 4033 ............................................................. ...کین آدیم یک رعتفی وہان اس ےک ےئل اشبرت وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4032 ........................................................................................................ دقتری اک ایبؿ : ابب

 4032 .................................... ...ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ؽ

 4024 ........................................................................ ...رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم



 

 

 4023 .................................................................... ...اہلل اعتیل اک رمیض ےک اطمقب فولں وک ریھپےن ےک ایبؿ ںیم

 4022 ......................................................................... ...رہ زیچ اک دقتری ایہل ےک اسھت فاہتسب وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4023 ................................................................... ...انب آدؾ رپ زان فریغہ ںیم ےس ہصح دقمر وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4024 ...................................... ...ومترہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک 

 4033 .............................................. ...رقمر دشہ رمع افر رزؼ ںیم سج اک دقتریی ہلصیف وہ  اک ےہ اس ںیم یمک  ا ز ادیت ہن وہ

 

 
 

 
 

 4044 ............................................................................. ... رکےن ےک ایبؿ ںیمدقتری رپ اامیؿ الےن افر ت

 4044 ........................................................................................................... ملع اک ایبؿ : ابب

 4044 ...................................... ...فراشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فاولں ےس ےنچب اک مکح ا

 4040 ................................................................................................... ...تخس ڑگھج اول ےک ایبؿ ںیم

 4043 .............................................................................. ...وہیدف اصنری ےک رطوقیں یک اابتع ےک ایبؿ ںیم

 4043 ...................................................................................... ...ولغ رکےن فاولں یک الہتک ےک ایبؿ ںیم

 4042 ...................................... ... آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ

 4343 ................................... ...اےھچ  ا ربے رطہقی یک ادتباء رکےن فاےل افر دہاتی  ا رمگایہ یک رطػ البےن فالے ےک ب

 4344 ......................................................................................... ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ : ابب

 4344 .......................................................................................... ...اہلل ےک ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4347 .......................................................... ...اہلل اعتیل ےک انومں افر اںیہن  اد رکےن فاولں یک 

 4345 ..................................................... ...نیقی ےک اسھت داع رکےن افر ارگ وت اچےہ وت اطع رکدے ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیم

 4343 ........................................................ ...تبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 4343 .................................................... ...وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4375 ............................................................................ ...ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

 4373 .............................................................................. ...داین ںیم یہ ذعاب امےنگن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4373 ....................................................................................... ...ذرک یک وسلجمں یک 

 4354 .................................................................... ...آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارثک افاقت وکؿ یس داع امےتگن ےھت ؟

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4354 ................................................................ ...ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4352 .................................................................. ...التفت رقآؿ افر ذرک ےک ےئل اامتجع یک 



 

 

 4304 ................................................................................... ...اانغتسء یک رثکت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 4305 .......................................................................... ...آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 4302 ............................................................................................ ...داعؤں افر انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 4304 ..................................................................................... ... ےک ایبؿ ںیماعزج افر یتسس ےس انپہ امےنگن

 4334 .................................................................... ...ربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 4330 .............................................................................................. ... اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

 4337 ........................................................................................................ ...داعؤں ےک ایبؿ ںیم

 4325 ............................................................................... ...حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

 4323 ......................................................................... ...رمغ یک اذاؿ ےک فتق داع ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 4323 ........................................................................................ ...تبیصم ےک فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

 

 

ض
ف
 ےک ایبؿ ںیماحبسؿ اہلل فدمحبہ یک 

 

ی ت
ل

... ...................................................................................... 4334 

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4337 .................................................................. ...املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن یک 

 4330 ................................................. ... ادا رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماھکےن ےنیپ ےک دعب اہلل ابترک فاعتیل اک رکش

 4333 ........................................................... ...رہ اس داع ےک وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم سج ںیم دلجی ہن یک اجےئ ۔

 4332 ........................................................................... ےن فایل ابوتں اک ایبؿدؽ وک رنؾ رک : ابب

 4332 ................................................. ...الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4340 ............................................................. ...افر اامعؽ اصہحل وک فہلیس انبےن ےک ایبؿ ںیم نیت ااحصب اغر اک فاہعق

 4342 .......................................................................................................... وتہب اک ایبؿ : ابب

 4343 .................................................................... ...وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

 4340 ..................................................................... ...اافغتسر افر وتہب ےس انگوہں ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

 افر 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 4343 .......................................... ... ضعب افاقت داین یکذرک یک اپدبنی افر اومرا آرخت ںیم وغر فرکف رماہبق یک 

 4344 ......................................................... ...اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4344 .......................................................... ...وہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیمانگہ افر وتہب ارگہچ ابرابر وہں انگ

 4377 ............................................................ ...اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 4372 ............................................................ ...ؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیماہلل زعفلج ےک وق



 

 

 4357 ......................................................... ...اقلت یک وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس ےن لتق ریثک ےئک وہں

 4353 ........................................ ...ہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک دفہی اکرف ےک وہؿا

 4353 ................................................... ...رضحت بعک نب امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں یک وتہب یک دحثی ےک ایبؿ ںیم

 4334 ....................................................... ...تمہت یک دحثی افر تمہت اگلےن فاولں یک وتہب وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 4334 .............................................................. ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ولڈنی یک تمہت ےس ربات ےک ایبؿ ںیم

 4337 ............................................................... انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ : ابب
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 رگی زپی زیچ اک ایبؿ : ابب

 ...ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ 

     1    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ربیٌة ب٩ ًبساٟزح٩٤، یزیس ٣ولی ٨٣بٌث، حرضت زیس ب٩ خاٟس جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َربٔی ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔیِٔمُّ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ َزیِٔس َحسَّ ٌٔٔث  ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ

٩ًَِ ا٠ُّٟ  َٟطُ  َ َشأ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َّطُ  ِٟحَُضىٔیِّ أ٧َ اَػَضا َوؤکَائََضا ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َٔ ٔ ً ِٖ ا٢َ اِْعٔ َ٘ َٓ َلةٔ  َ٘

 ُ ََٟک أَِو ِٔلَخٔیَک ث ا٢َ  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َُّٟة ا ا ـَ َٓ ا٢َ  َٗ َظأ٧ََِک بَٔضا  َٓ إِٔ٪ َجاَئ َػاحٔبَُضا َوإَّٔلَّ  َٓ َضا َس٨َّة  ِٓ َُّٟة اِْلٔب١ٔٔ ٥َّ َْعِّ ا ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ئِٔب  أَِو ٠ٟٔذِّ

حَ  ٤َِٟاَئ َوَتأِک١ُُ اٟظَّ اُؤَصا َوحَٔذاُؤَصا َتزٔزُ ا َ٘ َضا ٔس ٌَ ََٟضا ٣َ ََٟک َو ا٢َ ٣َا  اَػَضاَٗ َٔ ٔ أُِت ً ا٢َ َیِحٌَی أَِحٔشُب ََقَ َٗ اَصا َربَُّضا  َ٘ َّی َی٠ِ  َز َحً

، رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ 

 

 عت
ی

 

مب
 نب دبعارلنمح، سیدی ومیل 

 

 ی عة
ییحی نب ییحی، امکل، رب

 اہلل ہیلع فملس ےس ک ہط ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اکی آدیم آ ا افر اس ےن آپ یلص

فملس ےن رفام ا اس ےک ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ رھک رھپ اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رک وت ارگ اس اک امکل آ اجےئ وت 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ ریتے ےئل  ا ریتے اھبیئ کیھٹ فرہن اےس وت رھک ےل اس ےن رعض ایک دشمگہ رکبی اک ایک مکح ےہ آپ یلص ا

ےک ےئل  ا ڑیھبےئ ےک ےئل ےہ اس ےن رعض ایک دشمگہ افٹن ےک ابرے ںیم ایک مکح ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت اس 

اگ افر دروتخں ےک ےتپ ےس ایک ےہ اس ےک اسھت اس یک کشم ےہ افر اس اک وجات یھب اس ےک اسھت ےہ فہ اپین ےک اھگٹ رپ اجےئ 

 اھکےئ اگ اہیں کت ہک اس اک امکل اےس ڑکپ ےل اگ۔

، رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 عت
ی

 

مب
 نب دبعارلنمح، سیدی ومیل 

 

 ی عة
 ییحی نب ییحی، امکل، رب

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩٤، یزیس ٣ولی ٨٣بٌث حرضت زیس ب٩ یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤ٌی١، اب٩ جٌرف، ربیٌة ب٩ ابی ًبساٟزح :  راوی

 خاٟس جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا إ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ٕ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ اب٩ُِ حُِحز َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ِس٤َ

ًَِبٔس اٟزَّ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ َّی اَربٔی ِٟحَُضىٔیِّ أَ٪َّ َرُجًّل َسأ٢ََ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٌٔٔث  ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ہللُ ِح٩ٔ٤َ 

ِٙ بَٔضا ٔٔ اَػَضا ث٥َُّ اِست٨َِ َٔ ٔ ِٖ ؤکَائََضا َوً َِٓضا َس٨َّة ث٥َُّ اِْعٔ ا٢َ َْعِّ َ٘ َٓ َلةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ ا٢َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َصا إ أَزِّ َٓ إِٔ٪ َجاَئ َربَُّضا  َٓ

ا٢َ َیا َرُسو٢َ  َٗ ئِٔب  ََٟک أَِو ِٔلَخٔیَک أَِو ٠ٟٔذِّ ٤ََّا هَٔی  إ٧ٔ َٓ ا٢َ ُخِذَصا  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ُة ا َّٟ ا ـَ َٓ َب َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ُة اِْلٔب١ٔٔ  َّٟ ا ـَ َٓ اہللٔ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  اُؤصَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َضا حَٔذاُؤَصا َؤس ٌَ َضا ٣َ َٟ ََٟک َو ا٢َ ٣َا  َٗ َّی اِح٤َزَِّت َوِج٨ََتاُظ أَِو اِح٤َزَّ َوِجُضُط ث٥َُّ  ٥َ َحً َّی طٔ َوَس٠َّ ا َحً

اَصا َربَُّضا َ٘  َی٠ِ

 رضحت زدی نب 

 

 عت
ی

 

مب
 نب ایب دبعارلنمح، سیدی ومیل 

 

 ی عة
اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع، انب رفعج، رب

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ک ہط ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

امکل آاجےئ وت  اکی اسؽ کت االعؿ رک رھپ اس ےک ابدنےنھ یک ڈفری افر اس ےلیھت یک اچہپؿ وک  اد رھک رھپ اےس رخچ رک ےل وت ارگ اس اک

اےس اس وک ولاٹ دے اس آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ دشمگہ رکبی ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس 

ڑکپ ول ویکہکن فہ ریتے ےئل ےہ  ا ریتے اھبیئ ےک ےئل ےہ اس ےن رعض ایک دشمگہ افٹن ےک ابرے ںیم رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل 

 فملس ہصغ ںیم آ ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رراسر ابمرک رسخ وہ ےئگ  ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک یلص اہلل ہیلع

رہچہ رسخ وہ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت اس افٹن ےس ایک ےہ اس افٹن ےک اسھت اس اک وجات ےہ افر اس اک کشم 

 اےس ڑکپےل اگ۔ےہ اہیں کت ہک اس اک امکل 

 رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض  :  رافی

 

 عت
ی

 

مب
 نب ایب دبعارلنمح، سیدی ومیل 

 

 ی عة
ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، الیعمس، انب رفعج، رب

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 زیچ اک ایبؿ رگی زپی :   ابب

 ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     3    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابواٟلاہز، ًبساہلل ب٩ وہب سٔیا٪ اٟثوری، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، و ٤ًز ب٩ حارث ربیٌة ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ِورٔیُّ َو٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص َو  َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ُس ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َُِْرُص٥ُِ أَ٪َّ َحسَّ َِٟحارٔٔث َو ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ

ٔ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث  ثَُض٥ِ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ َة ب٩َِ أَبٔی  ٌَ َّی اہللُ  َربٔی ا٢َ أَتَی َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َُّط َزاَز  ََُِْر أ٧َ ٣َأٟٕک 

ََٟضا  ٥ِ َیأِٔت  َٟ إَٔذا  َٓ َِٟحٔسیٔث  ٤ًَِْزو فٔی ا ا٢َ  َٗ ا٢َ َو َٗ َلٔة  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ َُٟط  َ َشأ َٓ ُط  ٌَ َضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا ٣َ ِ٘ ٔٔ اِست٨َِ َٓ  كَأْٟب 

 نب ایب دبعارلنمح اس دنسفں ےس یھب ہی دحثی ایس اوبااطلرہ، دبعاہلل نب فبہ 

 

 ی عة
ایفسؿ اوثلری، امکل نب اسن، ف رمع نب احرث رب

رطح وقنمؽ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ہی زادئ ےہ اکی آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا افر ںیم یھب اس ےک 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا افر رمعف یک دحثی ںیم ےہ ہک بج اس اک بلط اسھت اسھت اھت اس ےن ک ہط ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص

 رکےن فاال ہن آےئ وت  م اےس رخچ رک ڈاول۔

 نب ایب دبعارلنمح :  رافی

 

 ی عة
 اوبااطلرہ، دبعاہلل نب فبہ ایفسؿ اوثلری، امکل نب اسن، ف رمع نب احرث رب

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     4    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ اب٩ بًل٢، ربیٌة اب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، یزیس ٣ولی اح٤س ب٩ ًث٤ا٪، اب٩ حٜی٥ اَّلوزی، خاٟس  :  راوی

 ٨٣بٌث حرضت زیس ب٩ جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُ٪ َوصَُو ا ثَىٔی ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٜٔی٥ٕ اِِلَِوزٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح ةَ َحسَّ ٌَ ٩ًَِ َربٔی ب٩ِٔ أَبٔی  ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ 

وَُّل أَتَی َرُج١ْ َر  ُ٘ ُِٟحَضىٔیَّ َي ُت َزیَِس ب٩َِ َخأٟٕس ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔٔث  ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ َّطُ  رَفٕ ََُِْر أ٧َ ٌِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َج ََٓذََکَ ٧َِحَو َحسٔیٔث إِٔس٤َ  ٥َ َضا َس٨َّة  َوَس٠َّ ِٓ ِؤٟطٔ ث٥َُّ َْعِّ َٗ َس  ٌِ َب َوَزاَز َب ـٔ َُ اِح٤َارَّ َوِجُضطُ َوَجبٔی٨ُطُ َو َٓ

ّة ٨ًَِٔسَک  ٌَ ٥ِ َیحِٔئ َػاحٔبَُضا کَا٧َِت َوزٔي َٟ إِٔ٪  َٓ 

 رضحت

 

 عت
ی

 

مب
 انب ایب دبعارلنمح، سیدی ومیل 

 

 ی عة
زدی نب ینہج  ادمح نب امثعؿ، انب میکح االفدی، اخدل نب دلخم، امیلسؿ انب البؽ، رب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا رھپ آےگ ایس رطح دحثی لقن یک 

فملس اک رہچہ ابمرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اشیپین رسخ وہیئگ افر آپ یلص   ااےئ اس ےک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

فملس ہصغ ںیم آ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک دعب ہی یھب زادئ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد  اہلل ہیلع



 

 

 رفام ا رھپ اکی اسؽ کت االعؿ رکف افر ارگ اس اک امکل ہن آےئ وت رھپ فہ زیچ ریتے اپس اامتن وہ یگ۔

 رضحت زدی ادمح نب امثعؿ، انب میکح االفدی، اخدل نب  :  رافی

 

 عت
ی

 

مب
 انب ایب دبعارلنمح، سیدی ومیل 

 

 ی عة
دلخم، امیلسؿ انب البؽ، رب

 نب ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ 
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ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ة ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ اب٩ بًل٢، یحٌی ب٩ سٌیس، یزیس ٣ولی ٨٣ٌبث حرضت زیس ب٩ خاٟس جہىی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ِٟ َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ َّطُ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٌٔٔث أ٧َ ٨ِ٤َُب

وَُّل ُسئ١َٔ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ِٟحَُضىٔیَّ َػاحَٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ َزیَِس ب٩َِ َخأٟٕس ا ٩ًَِ  َس٤ٔ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا َٓ  ِٖ ٔ ز ٌِ ٥َِٟ َت إِٔ٪  َٓ َضا َس٨َّة  ِٓ اَػَضا ث٥َُّ َْعِّ َٔ ٔ ِٖ ؤکَائََضا َوً ا٢َ اِْعٔ َ٘ َٓ  ٔٚ َِٟورٔ َصٔب أَِو ا َلٔة اٟذَّ َ٘ ّة ا٠ُّٟ ٌَ َِٟت٩ُِٜ َوزٔي َضا َو ِ٘ ٔٔ ِست٨َِ

إِٔ٪ َجاَئ كَأٟبَُضا یَِو٣ّ  َٓ َضا ٨ًَِٔسَک  ٌَ إٔ٪َّ ٣َ َٓ ًَِضا  ََٟضا َز ََٟک َو ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َّٟةٔ اِْلٔب١ٔٔ  ٩ًَِ َؿا ُط  َٟ َ َِٟیطٔ َوَسأ ٔ َصا إ أَزِّ َٓ  ٔ صِز ا ٩ِ٣ٔ اٟسَّ

ا٢َ ُخِذصَ  َ٘ َٓ اةٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ُط  َٟ َ َّی َیحَٔسَصا َربَُّضا َوَسأ َحَز َحً ٤َِٟاَئ َوَتأِک١ُُ اٟظَّ ائََضا َتزٔزُ ا َ٘ َّ حَٔذائََضا َؤس إ٧ٔ َٓ ََٟک أَِو ِٔلَخٔیَک أَِو ا  ٤َا هَٔی 

ئِٔب   ٠ٟٔذِّ

 رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع احصیب 

 

عی ت

 

می
 نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی نب دیعس، سیدی ومیل 

 

مة
سل
م

دبع اہلل نب 

ےک ک ہط ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  اےن  ا اچدنی 

ارگ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس یلیھت ےک ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ وک  اد روھک رھپ اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رکف رھپ

یسک دؿ اس اک التمیش آ اجےئ وت وت  وکیئ اےس ہن اچہپےن وت وت اس وک رخچ رک ڈاؽ نکیل ہی ریتے اپس اامتن وہیگ رھپ ارگ یسک زامےن ےک

اےس اس وک فاسپ رک دے افر اس آدیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس دشمگہ افٹن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

افر درتخ  ےن رفام ا ےھجت اس افٹن ےس ایک رغض اےس وھچڑ ویکہکن اس یک وجیت افر اس یک کشم اس ےک اسھت ےہ فہ اپین رپ اجےئ اگ

ےک ےتپ اھکےئ اگ اہیں کت ہک اس اک امکل اےس اپ ےل اگ افر رھپ اس آدیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رکبی ےک ابرے ںیم وپاھچ 

 ےک ےئل ےہ۔

 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اےس ڑکپ ےل ویکہکن فہ رکبی ریتے ےئل  ا ریتے اھبیئ ےک ےئل ےہ  ا ڑیھبی 



 

 

 رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

 

عی ت

 

می
 نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، ییحی نب دیعس، سیدی ومیل 

 

مة
سل
م

 اہلل نب 

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

  یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت

     6    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، حبا٪ ب٩ ہًل٢، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، یحٌی ب٩ سٌیس، ربیٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٩٤، حرضت زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔ َحسَّ  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َس ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ َحسَّ ُة اٟزَّأِٔی ب٩ُِ ثَىٔی إِٔسَح ٌَ یٕس َوَربٔی

ُِٟحَضىٔیِّ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٌٔٔث  ٨ِ٤َُِٟب ٩ًَِ َیزٔیَس ٣َِولَی ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُجًّل َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٔ َحسٔیثٔض٥ِٔ َوَزاَز  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َتؽَّ ا ِٗ َّی اِح٤َزَِّت َوِج٨ََتاُظ َوا َب َحً ـٔ َِ َٓ ُة  ٌَ َّٟةٔ اِْلٔب١ٔٔ َزاَز َربٔی َٖ َؿا َز ٌَ َٓ إِٔ٪ َجاَئ َػاحٔبَُضا  َٓ

 ٔ ًََسَزَصا َوو اَػَضا َو َٔ ٔ ََٟک ً َٓهَٔی  ًِٔلَضا إٔیَّاُظ َوإَّٔلَّ  َ أ َٓ  کَائََضا 

ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، امحد نب ہملس، ییحی نب دیعس، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 رہعیب یک دحثی ںیم ہی زادئ ےہ ہک ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس مگ دشہ افٹن ےک ابرے ںیم وپاھچ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رراسر ابمرک رسخ وہ ےئگ افر اس ںیم ہی یھب زادئ ےہ ہک ارگ اس اک امکل آ اجےئ وت اس ےک ےلیھت وک افر 

 اس ےک دعد وک اچہپؿ ےل وت فہ اےس دے دف فرہن فہ ریتے ےئل ےہ۔

نب ہملس، ییحی نب دیعس، رہعیب نب ایب دبعارلنمح، رضحت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل  ااحسؼ نب وصنمر، ةحؿ نب الہؽ، امحد :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیمابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکب

     7    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟلاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، ًبساہلل ب٩ وہب، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ ابی ا٨ٟرض، برس ب٩ سٌیس، حرضت زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ثَىٔی أَبُو اٟلَّ  ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب اُک ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  حَّ َـّ ثَىٔی اٟ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٕح أَِخبََر٧َا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اصٔز ی ا٨َّٟرِضٔ 

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِٟحَضىٔیِّ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٌٔیٕس  َضا َس٨َّة برُِسٔ ب٩ِٔ َس ِٓ ا٢َ َْعِّ َ٘ َٓ َلٔة  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ َس٥ََّ٠ 

َِٟیطٔ  ٔ َصا إ أَزِّ َٓ إِٔ٪ َجاَئ َػاحٔبَُضا  َٓ اَػَضا َوؤکَائََضا ث٥َُّ ک٠َُِضا  َٔ ٔ ً ِٖ اِْعٔ َٓ  ِٖ تََر ٌِ ٥ِ ُت َٟ إِٔ٪  َٓ 

ت زدی نب اخدل ینہج ریض اہلل اوبااطلرہ ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، احضک نب امثعؿ نب ایب ارضنل، رسب نب دیعس، رضح

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ک ہط ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

وک  اد رھک رھپ اس وک اھک  ےن رفام ا اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رک رھپ ارگ فہ زیچ ہن اچہپین اجےئ وت اس ےلیھت افر اس ےک ابدنےنھ یک ڈفری

 ےل ارگ اس اک امکل آ اجےئ وت اےس فہ زیچ ادا رک دف۔

اوبااطلرہ ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، احضک نب امثعؿ نب ایب ارضنل، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل ینہج  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     8    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی، حرضت ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوبرک اٟح٨ف :  راوی

 ٔ اُک ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ بَٔضَذا اِْل حَّ َـّ ث٨ََا اٟ َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو برَِکٕ ا ث٨َٔیطٔ إِٔسَح إِٔ٪ َحسَّ َٓ َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ ٔ َو ِس٨َاز

 ًَ اَػَضا َوؤکَائََضا َو َٔ ٔ ً ِٖ َٓاِْعٔ َصا َوإَّٔلَّ  أَزِّ َٓ ِت  َٓ ٔ ًِتُر  َسَزصَاا

ااحسؼ نب وصنمر، اوبرکب ایفنحل، رضحت احضک نب امثعؿ اؿ دنسفں ےک اسھت ایبؿ رکےت ںیہ افر اس ںیم رفامےت ںیہ ہک ارگ فہ زیچ 

 اچہپؿ یل اجےئ وت اےس ادا رک فرہن اس ےلیھت افر اس ےک ابدنےنھ یک ڈرفی افر اس ےک دعد وک  اد روھک۔

 ، رضحت احضک نب امثعؿااحسؼ نب وصنمر، اوبرکب ایفنحل :  رافی

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     9    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبة، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛی١، حرضت سویس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٠ُٔہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ُة ح و َحسَّ

ِجُت أ٧ََا َوَزیُِس ب٩ُِ ُػوحَ  ا٢َ ََخَ َٗ ٠ََة  َٔ َُ ُت ُسَویَِس ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ ٌَ اَ٪ َوَس٤َ٠ِاُ٪ ب٩ُِ َربٔی

َوَجِس  َٓ ُت َُازٔی٩َ  ٌِ إِٔ٪ َجاَئ َػاحٔبُُط َوإَّٔلَّ اِسَت٤َِت َٓ ُُٓط  ٜٔىِّی أَُْعِّ ٠ُِت ََّل َوَل ُ٘ َٓ ُط  ًِ اََّل لٔی َز َ٘ َٓ أََخِذتُُط  َٓ أَبَِیُت  ُت َسِوكّا  َٓ ا٢َ  َٗ بٔطٔ 

٠َ٘ٔیُت  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  أََتِیُت ا َٓ ِّی َحَحِحُت  ُٗٔضَی لٔی أَن َُزَات٨َٔا  ٨َا ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ٠َِیض٤َٔا  ِؤن ًَ أَِخبَرِتُطُ بَٔظأِٔ٪ اٟشَّ َٓ ٕب  ٌِ َٛ أُبَیَّ ب٩َِ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ّة ٓٔیَضا ٣ٔائَُة زٔی٨َإر  ِّی َوَجِسُت ُُصَّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِؤٟض٤َٔا  َ٘ أََتِیُت بَٔضا َرُسو٢َ اہللٔ َوبٔ َٓ َوَس٥ََّ٠ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٓ َػل َضا َحِوَّّل  ِٓ ا٢َ َْعِّ َ٘ َٓ َُٓضا ث٥َُّ أََتِیُتُط  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ أَٔجِس ٩ِ٣َ َي َٓ ُتَضا  ِٓ زَّ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ َضا َحِوَّّل  ِٓ ا٢َ َْعِّ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َٓ ُتَضا  ِٓ زَّ ٌَ

ُٓضَ  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ أَٔجِس ٩ِ٣َ َي َٓ ُِٓتَضا  زَّ ٌَ َٓ َضا َحِوَّّل  ِٓ ا٢َ َْعِّ َ٘ َٓ زَُٔٓضا ث٥َُّ أََتِیُتطُ  ٌِ إِٔ٪ أَٔجِس ٩ِ٣َ َي َٓ ًَائََضا َوؤکَائََضا  ٔ ًََسَزَصا َوو ِى  َٔ ا٢َ اِح َ٘ َٓ ا 

 ٔ ا٢َ ََّل أَِزرٔی ب َ٘ َٓ ََّٜة  َس َذَٟٔک ب٤َٔ ٌِ ٠ََٓ٘ٔیُتُط َب ُت بَٔضا  ٌِ اِسَت٤َِت َٓ ٍِ بَٔضا  ٔ اِسَت٤ِت َٓ  َثًَلثَةٔ أَِحَوا٢ٕ أَِو َحِو٢ٕ َواحٔسٕ َجاَئ َػاحٔبَُضا َوإَّٔلَّ 

، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، ہملس نب لیھک، رضحت  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہلفغ ریض اہلل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، 

 

ت ة
ع

 

ش

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت زدی نب وصاحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر املسؿ نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہجد رکےن یک 

اپ ا وت ںیم ےن اےس ڑکپ ایل ھجم ےس اہک ہک اےس وھچڑ دف ںیم ےن اہک نکیل ںیم اس اک االعؿ  رغض ےس ےلکن وت ںیم ےن اکی اچکب زپا وہا

رکفں اگ وت ارگ اس اک امکل آ ایگ وت کیھٹ فرہن ںیم اس ےس افدئہ ااھٹؤں اگ رضحت  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہلفغ ےتہک ںیہ ہک ںیم 

مہ اہجد ےس فاسپ ولےٹ وت ریمے ےئل ہلصیف ایک ایگ ہک ںیم جح رکفں افر رھپ ںیم دمہنی  ےن اےنپ اسویھتں یک ابت اک ااکنر رک د ا افر بج

آ ا وت ریمی الماقت رضحت ایب نب بعک ےس وہیئ ںیم ےن اؿ وک اچکب ااھٹےن یک ربخ دی افر ںیم ےن اؿ وک اےنپ اسویھتں یک ابت ےس 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ےھجم اکی یلیھت یلم یھت سج ںیم آاگہ ایک وت رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ ا

 ا دانیر ےھت ںیم اےس ےل رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی اسؽ کت اس اک 

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی االعؿ رکف وت بج اس اک اچہپےنن فاال وکیئ ہن آ ا وت ںیم رھپ آپ یلص

 اسؽ کت اس اک االعؿ رکف وت بج ںیم ےن اس اک اچہپےنن فاال وکیئ ہن اپ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس یک یتنگ وک افر اس یلیھت

آایگ وت کیھٹ فرہن  م اس ےس افدئہ احلص رکان رھپ ںیم ےن اس ےس افر اس ابدنےنھ یک ڈفری یک اچہپؿ وک  اد روھک وت ارگ اس اک امکل 

افدئہ احلص ایک رھپ اس ےک دعب ہکم ںیم ںیم رضحت ایب نب بعک ےس الم وت اوہنں ےن رفام ا ںیم ںیہن اجاتن ہک نیت اسؽ  ا اکی اسؽ 

 اھت۔



 

 

، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، ہملس :  رافی

 

ت ة
ع

 

 نب لیھک، رضحت  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہلفغ ریض دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ش

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 مکح ےک ایبؿ ںیم ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک

     10    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش، ب٬ز، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، حرضت سویس ب٩ ٠ُٔہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ ا ثَىٔی  ا٢َ و َحسَّ َٗ ِو٦َ َوأ٧ََا ٓٔیض٥ِٔ  َ٘ ِٟ َضِی١ٕ أَِو أَِخبََر ا ُٛ َبُة أَِخبََرنٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ 

تَ  ِٗ َوَجِسُت َسِوكّا َوا َٓ َة  ٌَ ٍَ َزیِسٔ ب٩ِٔ ُػوَحاَ٪ َوَس٤َ٠ِاَ٪ ب٩ِٔ َربٔی ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٠ََة  َٔ َُ ُت ُسَویَِس ب٩َِ  ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َس٤ٔ ؽَّ ا

 َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ًَا٣ّا َواحّٔساإ َضا  َٓ و٢ُ َْعَّ ُ٘ ًَرِشٔ ٔس٨َْٔن َي َس  ٌِ ُتُط َب ٌِ َش٤ٔ َٓ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ُت بَٔضا  ٌِ  اِسَت٤َِت

ل، رضحت  ادی نب ہلفغ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت زدی نب وصاحؿ 
 ت 
کہ

 ، ہبعش، ہملس نب 

 

 
دبعارلنمح نب رشب، ب

ٰیل ہنع ےک اسھت ت ال وت ںیم ےن اکی اچکب اپ ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ ہبعش ےتہک ںیہ ہک افر رضحت املسؿ نب رہعیب ریض اہلل اعت

 دس اسؽ ےک دعب ںیم ےن اؿ ےس انس فہ رفامےت ےھت ہک اکی اسؽ کت اس اک االعؿ رکف۔

ل، رضحت  ادی نب ہلفغ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 ت 
کہ

 ، ہبعش، ہملس نب 

 

 
 دبعارلنمح نب رشب، ب

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ابدنےنھ یک ڈفری افر اس یلیھت یک اچہپؿ افر دشمگہ رکبویں افر افوٹنں ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     11    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، اَّل٤ًع، ابوبرک اب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساہلل ب٩ جٌرف  :  راوی

 رقی، ػاحب ٣ش٥٠ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ  َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ِّ رَفٕ اٟزَّق ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ث٨ََا أَبٔی َج٤ٔی ىٔی اب٩َِ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َي یُّ َحسَّ

٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ  ٤ِزٕو  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ک١ُُّ َصؤُ  ًَ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ثَىٔی  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة أَبٔی أ٧َُِیَشَة ح و َحسَّ ََّلٔئ 



 

 

ا ثًََلثََة أَِحَوا٢ٕ إَّٔلَّ  ٌّ َبَة َوفٔی َحسٔیثٔض٥ِٔ َج٤ٔی ٌِ َضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث ُط ُٛ ًَا٣َِْٔن ب٩ِٔ  إٔ٪َّ فٔی َحٔسیثٔطٔ  َٓ اَز ب٩َِ َس٤َ٠ََة   َح٤َّ

إِٔ٪ َجاَئ أََحْس یُِدبٔرَُک  َٓ ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از َیاَ٪ َوَزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَشَة َوَح٤َّ ِٔ ًَائَٔضا َوؤکَائَٔضا  أَِو ثًََلثَّة َوفٔی َحٔسیٔث ُس ٔ َسزَٔصا َوو ٌَ بٔ

یَ  ِٔ ًِٔلَضا إٔیَّاُظ َوَزاَز ُس َ أ ٍِ بَٔضآَ ٔ اِسَت٤ِت َٓ ٕ َوإَّٔلَّ  َشبٔی١ٔ ٣َأَٟک َوفٔی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر َٛ هَٔی  َٓ ٍٕ َوإَّٔلَّ   اُ٪ فٔی رَٔواَیٔة َوٛٔی

می عاا، ایفسؿ، دمحم نب اح م، دبعاہلل نب رفعج رح ، اصبح ملسم
خ 
 ہبیتق نب دیعس، رجری، االشمع، اوبرکب انب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، ایب 

 اعتٰیل ہنع ےن ایس دحثی یک فلتخم دنسںی ایبؿ یک ںیہ امحد نب ہملس یک رفاتی ےہ ہک دف اسؽ  ا نیت اسؽ کت االعؿ اک ذرک ریض اہلل

 ےہ افر اس ےک العفہ ابح  رفا ات ںیم نیت اسؽ کت االعؿ رکےن اک ذرک ےہ ابح  دحثی ابمرہک ایس رطح ےس ےہ۔

 انب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، ایفسؿ، دمحم نب اح م، دبعاہلل نب رفعج رح ، اصبح ملسم ہبیتق نب دیعس، رجری، االشمع، اوبرکب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...احویجں یک دشمگہ زیچفں اک ایبؿ

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 ویجں یک دشمگہ زیچفں اک ایبؿاح

     12    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟلاہز، یو٧ص ب٩ ًبساَّلًلی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر ب٩ ًبساہلل ب٩ اَّلطخ، یحٌی ب٩  :  راوی

 ٤انی تیِم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٩٤ ب٩ حاكب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًث٤ا٪ اٟتیِم حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًث

٤ِزُ  ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِِل ًَ ٔ َویُو٧ُُص ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبسٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  َِْٜر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  و ب٩ُِ ا

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ اہللٔ ب٩ِٔ اِِلََطخِّ  َّی اہللُ  َِّیِٔمِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ اٟت  ٩ًَِ ٩ٔ ب٩ِٔ َحاكٕٔب 

َِٟحادِّ  َلةٔ ا َ٘ ُٟ ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی   َوَس٠َّ

 نب احبط، اوبااطلرہ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب دبعاہلل نب االجش، ییحی نب دبعارلنمح

دبعارلنمح نب امثعؿ ایمیتل رضحت دبعارلنمح نب امثعین یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 احویجں یک دشمگہ زیچ ااھٹےن ےس عنم رفام ا۔

اہلل نب االجش، ییحی نب دبعارلنمح نب احبط، اوبااطلرہ، ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب دبع :  رافی



 

 

 دبعارلنمح نب امثعؿ ایمیتل رضحت دبعارلنمح نب امثعین یمیت ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 اک ایبؿ احویجں یک دشمگہ زیچفں

     13    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز یو٧ص ب٩ ًبساَّلًلی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٍٜ اب٩ سوازة ابی سا٥ٟ جیشتانی، زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 اٟح٬ىی حرضت زیسہ ب٩ خاٟس جہىی

بِ  ًَ ٔ َویُو٧ُُص ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ َحسَّ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ٔس اِِل

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِٟحَضىٔیِّ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا َِٟحِیَظانٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی َسا٥ٕٟٔ ا َّّٟة طٔ َوَس٥ََّ٠ َسَواَزَة  ا٢َ ٩ِ٣َ آَوی َؿا َٗ َُّط  أ٧َ

َِٓضا زِّ ٌَ ٥ِ ُي َٟ ُضَو َؿا٢ٌّ ٣َا  َٓ 

ااین، زدی نب اخدل اینھجل رضحت زدیہ نب 

 

ست
ب  ح 
ع انب  اادة ایب اسمل 

ب ک

اوباطرہ ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، 

 ا سج آدیم ےن دشمگہ زیچ وک ااھٹ ا وت فہ رمگاہ ےہ بج کت ہک اخدل ینہج ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام

 اس دشمگہ زیچ اک االعؿ ہن رکے۔

ااین، زدی نب اخدل اینھجل رضحت  :  رافی

 

ست
ب  ح 
ع انب  اادة ایب اسمل 

ب ک

اوباطرہ ویسن نب دبعاالیلع، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، 

 زدیہ نب اخدل ینہج

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

  

 ...اجونر ےک امکل یک ااجزت ےک ریغب اس اک دفدھ دفےنہ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک امکل یک ااجزت ےک ریغب اس اک دفدھ دفےنہ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     14    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َر   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔیِٔمُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ٠ًََِیطٔ ُسو٢َ اہللٔ َػ َحسَّ َّی اہللُ  ل



 

 

تُ  َٓ بَُتُط  ٥ِ أَِ٪ تُِؤتَی ٣َرِشُ ُٛ ا٢َ ََّل َیِح٠ُبَنَّ أََحْس ٣َأطَیَة أََحٕس إَّٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔطٔ أَیُحٔبُّ أََحُس َٗ  ٥َ ٤ََّا َوَس٠َّ ا٣ُُط إ٧ٔ ٌَ َ ١َ ك َ٘ َٓی٨َُِت ٜرَِسَ خٔزَا٧َُتُط 

ًَل  َٓ ٤ٌََٔتُض٥ِ  ِ َُ ٣ََوأطیض٥ِٔ أَك و ُض٥ِ ُُضُ َٟ  یَِح٠ُبَنَّ أََحْس ٣َأطَیَة أََحٕس إَّٔلَّ بٔإٔذ٧ِٔطٔ  َتِدزُُ٪ 

 ا ییحی نب ییحی، امکل نب اسن، انعف، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

وکیئ دنسپ رکات ےہ ہک اس یک وکڑھٹی ںیم اسھگ اجےئ  وکیئ آدیم یسک اجونر اک دفدھ اس ےک امکل یک ااجزت ےک ریغب ہن دفےہ ایک  م ےس

 اس ےک زخاہن وک وتڑا اجےئ افر اس اک اھکان اکنؽ ایل اجےئ ویکہکن اجونرفں ےک ونھتں ںیم اؿ اک اھکان عمج ایک اجات ےہ وت وکیئ آدیم یسک

 اجونر اک دفدھ ایکس ااجزت ےک ریغب ہن دفےہ۔

 عف، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل نب اسن، ان :  رافی

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک امکل یک ااجزت ےک ریغب اس اک دفدھ دفےنہ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     15    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبة ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث ب٩ سٌس، ابوبرک ب٩ ابی طیبة، ًلی ب٩ ٣ش٬ز، اب٩ ٤٧ْر ًبیساہلل، ابواٟزبیٍ،  :  راوی

 ابوکا١٣، زہْر ب٩ رحب

٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ  ا  ٌّ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َج٤ٔی ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ًَلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ َس

 ٍٔ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و َحسَّ ص٤َُا  ثَىٔی أَبٔی لِٔکَ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ازْ  ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ و  َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ 

ثَىٔی ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ا  ٌّ َة َج٤ٔی ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ٩ًَِ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َحسَّ

 ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َة ح و َحسَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ ٣ُوَسی ک١ُُّ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَیُّوَب َواب٩ُِ ُجَزیِٕخ   ٕ ٤َز

ََُِْر أَ٪َّ  ٥َ ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َٓی٨َُِتَث١َ إَّٔلَّ َصُؤََّلٔئ  ا  ٌّ  فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ َج٤ٔی

إٔ٪َّ  َٓ ٕس  ٌِ َوایَٔة ٣َأٟٕک ا٠َِّٟیَث ب٩َِ َس ا٣ُطُ ََکٔ ٌَ َ ١َ ك َ٘ َٓی٨َُِت  فٔی َحٔسیثٔطٔ 

ر ، انب ریمن دیبع اہلل، اوبارلعیب، اوباکلم، زریہ نب اس دحثی  ہبیتق
ھ
مس

نب دیعس، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبرکب نب ایب ہبیش ، یلع نب 

َل اک ظفل زموکر ےہ افر اس ثیل نب دعس یک یک است دنسںی ذرک یک یئگ ںیہ ثیل نب دعس یک دحثی ےک العفہ ابح  رفاوتیں 
ََق

 

ْی

 

ب
ُ
ت 
َ ف

ںیم 

 ےک اافلظ زموکر ںیہ۔
ُ
ة

ُ
َاام
ع َ
َل ط
ََق

 

ْی

 

ب
ُ
ت 
َ ف

 دحثی ںیم 

ر ، انب ریمن دیبعاہلل، اوبارلعیب، اوباکلم، زریہ نب  :  رافی
ھ
مس

، یلع نب 

 

 ت ة
ب

 

 نب دیعس، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، اوبرکب نب ایب س

 

 ت ة
ب

 

قت



 

 

 رحب

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

  

 ...امہمؿ ونازی ےک ایبؿ ںیم

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ونازی ےک ایبؿ ںیم

     16    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابورشیح ًسوی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ، سٌیس، ٟیث، سٌیس، ابی سٌیس، حرض :  راوی

َّطُ  َسؤیِّ أ٧َ ٌَ ِٟ یِٕح ا ٩ًَِ أَبٔی رُشَ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِت  َحسَّ ِت أُذ٧َُاَی َوأَبََِصَ ٌَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُط َجائٔزََتُط ًَِی٨َاَی حَْٔن َتک٠ََّ َٔ ٦ِ َؿِی ٠ِیُرِکٔ َٓ ٔ اِْلَٔخٔ  َِٟیِو٦ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٤َا کَاَ٪ َوَرا َٓ  ٕ ُة ثًََلثَُة أَیَّا٦ َٓ َیا ِـّ ِی٠َُتطُ َواٟ َٟ ا٢َ َیِو٣ُطُ َو َٗ اُٟوا َو٣َا َجائٔزَتُطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُضَو َػ َٗ َٓ ا٢َ َئ َذَٟٔک  َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ ْة  َٗ َس

١ِ َخِّْرا أَِو َٟٔیِؼ٤ُِت  ُ٘ ٠َِی َٓ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ   ٩ِ٣َ کَاَ٪ یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا

ہبیتق، دیعس، ثیل، دیعس، ایب دیعس، رضحت اوبرشحی دعفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ریمے اکونں ےن 

سج فتق ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم اہلل رپ افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک  انس افر ریمی آوھکنں ےن داھکی

وہ وت اےس اچےئہ ہک فہ اےنپ امہمؿ اک ارکاؾ رکے افر اس یک اخرط وتاعض رکے۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ 

ےن رفام ا اکی دؿ افر اکی رات افر نیت دونں کت اس یک امہمؿ ونازی امہمؿ یک اخرط وتاعض ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

رکے اس ےک دعب فہ اس رپ دصہق ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم اہلل رپ آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اےس 

 اچےئہ ہک فہ ریخ یک ابت ےہک  ا فہ اخومش رےہ۔

 یب دیعس، رضحت اوبرشحی دعفی ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق، دیعس، ثیل، دیعس، ا :  رافی

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ونازی ےک ایبؿ ںیم

     17    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، وٛیٍ، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، سٌیس ب٩ ابی سٌیس ٣٘بری، حرضت ابورشیں خزاعی رضی  :  راوی



 

 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٌٔیسٕ َحسَّ ٩ًَِ   ب٩ِٔ أَبٔی َس بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ا

ٕ َو  ُة ثًََلثَُة أَیَّا٦ َٓ َیا ِـّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدزَاعٔیِّ  یِٕح ا ِی٠َْة َوََّل یَٔح١ُّ َٟٔزُج١ٕ أَبٔی رُشَ َٟ َجائٔزَتُطُ یَِو٦ْ َو

 َٗ َّی یُِؤث٤َٔطُ  یطٔ بٔطٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَِ٪ يُ٘ٔی٥َ ٨ًَِٔس أَخٔیطٔ َحً ُط َيِْقٔ َٟ ا٢َ ُي٘ٔی٥ُ ٨ًَِٔسُظ َوََّل َطِیَئ  َٗ َٕ یُِؤث٤ُُٔط  ِی َٛ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو

اوبرکبی، دمحم نب العء، فعیک، دبعادیمحل نب رفعج، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرشںی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا 

س یک اخرط وتاعض اکی دؿ افر اکی رات کت افر یسک املسمؿ ےک ےئل آدیم ےک ےئل الحؽ امہمؿ ونازی نیت دونں کت ےہ افر ا

ںیہن ہک فہ اےنپ اھبیئ ےک اپس اینت دری  ماؾ رکے ہک فہ اےس انگہ اگر رک دے احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ اےس ےسیک 

 اپس رہھٹے ہک اس ےک اپس اس یک امہمؿ ونازی ےک ےئل ھچک انگہ اگر رک دے اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ آدیم اس ےک

 ہن ےچب۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، فعیک، دبعادیمحل نب رفعج، دیعس نب ایب دیعس ربقمی، رضحت اوبرشںی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ونازی ےک ایبؿ ںیم

     18    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوبرک ح٨فی، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، سٌیس ٣٘بری حرضت ابورشیح خزاعی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ِٟ و َحسَّ ٌٔیْس ا ث٨ََا َس رَفٕ َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ َج ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟح٨َفٔیَّ َحسَّ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َي َّی َحسَّ ٤َُِٟثى َُّط ٩ُ ا بُرٔیُّ أ٧َ ِ٘ ٤َ

٠ِٔيی حَْٔن َتک٠ََّ  َٗ ًَاُظ  ًَِیىٔی َوَو ِت أُذ٧َُاَی َوَبَُصَ  ٌَ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُِٟدزَاعٔیَّ َي یِٕح ا ٍَ أَبَا رُشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤ٔ َّی اہللُ  ٥َ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ َّی یُِؤث٤َُٔط ب ٥ِ أَِ٪ يُ٘ٔی٥َ ٨ًَِٔس أَخٔیطٔ َحً ُٛ ٍٕ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث َوَذََکَ ٓٔیطٔ َوََّل َیٔح١ُّ ِٔلََحٔس  ٤ِٔث١ٔ ٣َا فٔی َحسٔیٔث َوٛٔی

رفعج، دیعس ربقمی رضحت اوبرشحی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے اکونں  دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب

ےن انس افر ریمی آوھکنں ےن داھکی افر ریمے دؽ ےن  اد راھک سج فتق ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ثیل یک دحثی 

ےیل الحؽ ںیہن ہک فہ اےنپ اھبیئ ےک اپس اینت دری رہھٹے اہیں کت ہک یک رطح ذرک ایک افر اس ںیم ذرک ےہ ہک  م ںیم ےس یسک ےک 

 اےس انگہ اگر رکے اسیج ہک فعیک یک دحثی ںیم ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، دیعس ربقمی رضحت اوبرشحی زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ ونازی ےک ایبؿ ںیم

     19    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہًا٣ز رضی ا ٗتبیہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی خْر، حرضت ً٘بہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ َِٟدِْر ٩ًَِ أَبٔی ا ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب 

ََّک  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ َّی  ٩ًَِ ًُ ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا َتزَی  َٓ و٨ََ٧ا  ًََٓل َيِْقُ ِو٦ٕ  َ٘ ٨ِ٨َز٢ُٔ بٔ َٓ ُث٨َا  ٌَ َتِب

 ِٔ ٥َِٟ َي إِٔ٪  َٓ َب٠ُوا  ِٗ ا َٓ  ٕٔ ِی َـّ أ٣ََزُوا َل٥ُِٜ ب٤َٔا ی٨ََِبغٔی ٠ٟٔ َٓ ِو٦ٕ  َ٘ ُِٟت٥ِ بٔ َ ٥َ إِٔ٪ ٧َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّٙ اہللُ  ُدُذوا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َح َٓ ٠ُوا  َّٟٔذی  ٌَ ٕٔ ا ِی َـّ اٟ

ُض٥ِ  َٟ  َی٨َِبغٔی 

 ت ہ نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ 
ب

 

قت

ایسی وقؾ ےک اپس اج رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ےب کش آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ ےتجیھب ںیہ وت مہ اکی 

رک ارتےت ںیہ وج ہک امہری امہمؿ ونازی ںیہن رکےت وت اس ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ایک مکح ےہ؟ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م یسک ایسی وقؾ ےک اپس ارتف وت ارگ فہ اہمتری )اس رطح دختم رکںی( سج رطح ہک اکی املسمؿ یک 

تف یک اجیت ےہ وت  م اےس وبقؽ رکول افر ارگ فہ اس رطح ہن رکںی وت رھپ اؿ ےس ایضتف اک اس دقر قح ےل ول ک ان ہک اؿ رپ اکی ایض

 امہمؿ اک قح وہات ےہ۔

 ت ہ نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ب

 

 قت

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

  

 ...اچب وہا امؽ املسمونں یک ریخ وخایہ ںیم اگلےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 اچب وہا امؽ املسمونں یک ریخ وخایہ ںیم اگلےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     20    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ رفوح، ابواَّلطہب، ابی نرضة، ابی سٌیس خسری حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 ٩ًَِ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ث٨ََا أَبُو اِِلَِطَضٔب  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ  َحسَّ ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ فٔی َسرَفٕ ٣َ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا أَبٔی َس

ُظ ی٤َٔی٨ّا َؤط٤َاَّّل  ُٖ َبََصَ ١َ َيَِصٔ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ َُٟط  ًَلَی َراح٠َٕٔة  ٥َ إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ  َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ ٌُ ٠َِی َٓ ١ْ ٩ِ٣ٔ َزازٕ  ـِ َٓ ُط  َٟ َٟطُ َو٩ِ٣َ کَاَ٪  ًَلَی ٩ِ٣َ ََّل َهِضَز  ِس بٔطٔ  ٌُ ٠َِی َٓ  ٕ ١ُ َهِضز ـِ َٓ ُط  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َ ًَلَی ٩ِ٣َ ََّل َزاَز ٠َّ ِس بٔطٔ 

َّٙ ِٔلََحٕس ٣ٔ  َُّط ََّل َح َّی َرأَی٨َِا أ٧َ ٤َِٟا٢ٔ ٣َا َذََکَ َحً ٖٔ ا ََٓذََکَ ٩ِ٣ٔ أَِػ٨َا ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ١ٕ ـِ َٓ  ٨َّا فٔی 

ابیشؿ نب رففح، اوباالبہش، ایب رضنة، ایب دیعس دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ےہ ہک رفامےت ںیہ مہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی رفس ںیم ےھت وت اکی صخش اینپ  ااری رپ آ ا افر داںیئ ابںیئ وھگرےن

اگل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےک اپس زادئ  ااری وہ وت فہ اےس دے دے افر سج ےک اپس اچب وہا زادراہ وہ وت فہ 

اس آدیم وک دے دے ہک سج ےک اپس زادراہ ہن وہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ یک ومسقں وک ذرک رفام ا اہیں کت ہک مہ ےن 

 ںیم ےس یسک وک اےنپ زادئ امؽ ںیم قح ںیہن ےہ۔ایخؽ ایک ہک مہ 

 ابیشؿ نب رففح، اوباالبہش، ایب رضنة، ایب دیعس دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وہ وت بس ےک زاد راہ آسپ ںیم المےن افر آسپ ںیم ومااست رکےن ےک اابحتسب ےک ببج یمک 

 رگی زپی زیچ اک ایبؿ :   ابب

 بج یمک وہ وت بس ےک زاد راہ آسپ ںیم المےن افر آسپ ںیم ومااست رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     21    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یوسٕ اززی، نرض، اب٩ ٣ح٤س ی٤امی، ًرک٣ہ، اب٩ ٤ًار، حرضت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  ویرا

٣َةُ  ث٨ََا ًرِٔکٔ مٔیَّ َحسَّ ِٟامَیَ ٕس ا ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ َي َٕ اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس إر َحسَّ َحسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا إٔیَاُض ب٩ُِ  َوصَُو اب٩ُِ 

أََػاب٨ََا َجِضْس  َٓ  ٕ َُزَِوة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َف  َس٤َ٠ََة  ٌِ َّی َص٨َ٤ِ٤َا أَِ٪ ٨َِ٧ََحَ َب َحً

حَ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ َهِضز٧َٔا  َٗ  ٍٔ َل ًَلَی ا٨ِّٟ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ٍَ َزازُ ا اِجَت٤َ َٓ ا  ٌّ َُٟط ٧َٔل َبَشِل٨َا  َٓ ٨َا ٣َزَاؤَز٧َا  ٌِ ٤َ

أَک٨َ٠َِا حَ  َٓ ا٢َ  َٗ َة ٣ٔائَّة  ًَرِشَ  ٍَ ٔ َو٧َِح٩ُ أَِربَ ٨ِز ٌَ ِٟ ٔة ا ـَ بِ ََٓحزَِرتُُط ََکَ ٥ِ صَُو  َٛ ُِٟت ِٔلَِحزَٔرُظ  َتَلاَو ا ث٥َُّ َحَظ َٓ ٌّ ٨َا َج٤ٔی ٌِ ٔ َّی َطب ِو٧َا ً

َٟطُ   ٕ َحاَئ َرُج١ْ بٔإَٔزاَوة َٓ ا٢َ  َٗ َض١ِ ٩ِ٣ٔ َوُؿوٕئ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َسحٕ  ُجزُب٨ََا  َٗ ََُضا فٔی  أرَِفَ َٓ ْة  َٔ ٓٔیَضا ٧ُِل

ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َة ٣ٔائَّة  ًَرِشَ  ٍَ ّة أَِربَ َ٘ َٔ طُ َزُِ ُ٘ ٔٔ ٨َا ٧َُسُِ أ٧َِا ک٠ُُّ َتَوؿَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ َ٘ َٓ اُٟوا َص١ِ ٩ِ٣ٔ كَُضوٕر  َ٘ َٓ َس َذَٟٔک ث٤ََا٧َٔیْة  ٌِ َجاَئ َب



 

 

َِٟوُؿوُئ  َْ ا ٥َ رَفٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ادمح نب ویفس ازدی، رضن، انب دمحم امییم، رکعہم، انب امعر، رضحت ا اس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت

وہےئ رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی زغفہ ںیم ےلکن وت ںیمہ فاہں تہب تقشم وہیئ اہیں کت ہک مہ 

  رکںی رھپےن اینپ ھچک  اارویں وک ذحب رکےن اک ارادہ رک ایل وت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح رفام ا ہک مہ اےنپ اےنپ زادراہ وک ااھٹک

مہ ےن اس ےک ےئل ڑمچے اک اکی درتس وخاؿ اھچب ا سج رپ بس ولوگں ےک زادراہ وک ااھٹک ایک ایگ رافی ےن اہک ہک ںیم ےن اس ڑمچے 

اد ےک ڑکٹے وک دےنھکی ےک ےئل آےگ ڑباھ ہک فہ انتک ڑبا ےہ وت فہ رقتابی اکی رکبی ےک ےنھٹیب یک ہگج ےک ربارب اھت افر مہ وچدہ  ا یک داد

فی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن اھک ا اہیں کت ہک مہ بس ریس وہ ےئگ رھپ مہ ےن اےنپ اھکےن ےک ولیھتں وک رھب ایل وت اہلل ےک یبن یلص ںیم ےھت را

ین اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک فوض اک اپین ےہ وت اکی آدیم ولےٹ ںیم وھتڑا اس اپین ےل رک آ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس اپ

 ڈاال وت مہ بس ےن اس ےس فوض ایک افر وچدہ  ا ارفاد ےن وخب اپین اہب ا رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اس ےک دعب آھٹ آدیم اکی ایپےل ںیم

 آےئ وت فہ ےنہک ےگل ایک فوض اک اپین ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک مہ فوض ےس افرغ وہ ےکچ ںیہ۔

 دمحم امییم، رکعہم، انب امعر، رضحت ا اس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعادمح نب ویفس ازدی، رضن، انب  :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ : ابب

 ...نج اکرففں وک ےلہپ امالؾ د ا اج  اک وہ ا ےس اکرففں وک دفابرہ امالؾ یک دتوت د ے غ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نج اکرففں وک ےلہپ امالؾ د ا اج  اک وہ ا ےس اکرففں وک دفابرہ امالؾ یک دتوت د ے ریغب اؿ ےس گنج رک ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     22    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًو٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، س٠ی٥ ب٩ احرض، حرضت اب٩  :  راوی

 ٍٕ ٔ ٔلَی ٧َآ تَِبُت إ َٛ ا٢َ  َٗ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ أَِخرَضَ  ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ِب١َ َحسَّ َٗ ًَأئ  ٩ًَِ اٟسُّ  أَِسأَُُٟط 

 ٔ ٢ٔ اِْل َٔک فٔی أَوَّ ٤ََّا کَاَ٪ ذَٟ ٔلَیَّ إ٧ٔ ََٜتَب إ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔتا٢ٔ  ٙٔ َوص٥ُِ ا ٔ ٤ُِِٟؼَل٠ ًَلَی بَىٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َُاَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس أَ َٗ ِسًَل٦ٔ 

 َ ا٢َ یَِحٌ َٗ ات٠ََٔتُض٥ِ َوَسَيی َسبَِیُض٥ِ َوأََػاَب یَِو٣َئٕٔذ  َ٘ َت١َ ٣ُ َ٘ َٓ ٤َِٟأئ  ًَلَی ا ا٣ُُض٥ِ ُتِشَقی  ٌَ وَ٪ َوأَِن ا٢َ ُجَویِ َُارُّ َٗ زٔیََة أَِو ی أَِحٔشبُُط 



 

 

َِٟحِیٔع  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوکَاَ٪ فٔی َذاَک ا َِٟحٔسیَث  ثَىٔی َصَذا ا َِٟحارٔٔث َوَحسَّ َة اب٨ََِة ا ِٟبَتَّ ا٢َ ا َٗ 

ییحی نب ییحی یمیمت، میلس نب ارضح، رضحت انب توؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ریض 

اعتٰیل ہنع وک اھکل افر اؿ ےس اتقؽ ےس لبق اکرففں وک امالؾ یک دتوت دےنی ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن ےھجم اھکل ہک ہی ابت  اہلل

 ادتباء امالؾ ںیم یھت ویکہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب قلطصم رپ ہلمح ایک اس احؽ ںیم ہک فہ ےب ربخ ےھت افر اؿ ےک اجونر

ےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک وجگنج رمدفں وک لتق ایک افر ابویقں وک دیق رک ایل افر اس دؿ رضحت وجریہی ریض اپین یپ ر

ںیہ اہلل اعتٰیل اہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ںیلم رافی اتہک ےہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک رضحت وجریہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع احرث یک یٹیب 

 ےھجم انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ یک ویکہکن فہ اس رکشل ںیم ےھت۔افر ہی دحثی 

 ییحی نب ییحی یمیمت، میلس نب ارضح، رضحت انب توؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نج اکرففں وک ےلہپ امالؾ د ا اج  اک وہ ا ےس اکرففں وک دفابرہ امالؾ یک دتوت د ے ریغب اؿ ےس گنج رک ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     23    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪ :  راوی

٤ُِٟثَ  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث َو َحسَّ ا٢َ ُجَویِزٔیََة ب٨َِٔت ا َٗ ٔ ٣ِٔث٠َُط َو ِوٕ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٥َِٟ ى

 َيُظکَّ 

دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب توؿ ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس رطح ہی دحثی وقنمؽ ےہ افر اس ںیم ےہ ہک رضحت وجریہی 

  ںیہ افر کش ںیہن ایک۔احرث یک یٹیب

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب توؿ :  رافی

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

  

 ...رکشل اک اریم انبےن افر اےس فتیص افر اہجد ےک آداب فریغہ ےک ااکحؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿ اہجد اک :   ابب

 رکشل اک اریم انبےن افر اےس فتیص افر اہجد ےک آداب فریغہ ےک ااکحؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     24    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ ب٩ جزاح، سٔیا٪، اسحاٚ اب٩ ابزاہی٥، حرضت یحٌی ب٩ آز٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ َحسَّ  ث٨ََا إِٔسَح َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس َِٟحزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی اصٔی٥َ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

٠ًََِی٨َا إ٣ًَِٔلّئ  ا٢َ أ٣ًََِلُظ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس  َحسَّ

ایفسؿ، ااحسؼ انب اربامیہ، رضحت ییحی نب آدؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، 

 ایفسؿ ےن ںیمہ ہی دحثی ایبؿ یک افر اہک ہک ہی دحثی اوہنں ےن رضحت ہمقلع نب رمدث ےن ںیمہ وھکلایئ۔

  آدؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، ایفسؿ، ااحسؼ انب اربامیہ، رضحت ییحی نب :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل اک اریم انبےن افر اےس فتیص افر اہجد ےک آداب فریغہ ےک ااکحؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     25    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ہاط٥، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حرضت س٠امی٪ ب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُس  ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ثَىٔی  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َوا٠َّٟ ثَىٔی  ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس ِٔ و َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ 

َز أ٣َٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أ٣ََّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  یَّٕة أَِوَػاُظ فٔی ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَلَی َجِیٕع أَِو رَسٔ ّْرا 

ُط ٩ِ٣ٔ  ٌَ َوی اہللٔ َو٩ِ٣َ ٣َ ِ٘ تٔطٔ بَٔت ا٢َ اُِزُوا بٔاِس٥ٔ  َخاػَّ َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َخِّْرا ث٥َُّ  رَفَ بٔاہللٔ اُِزُوا َوََّل  ا َٛ ات٠ُٔوا ٩ِ٣َ  َٗ اہللٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ 

اِزًُضُ  َٓ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ َک ٩ِ٣ٔ ا ًَُسوَّ َٟ٘ٔیَت  ُت٠ُوا َؤٟیّسا َوإَٔذا  ِ٘ ٔسُروا َوََّل َت٤ُِث٠ُوا َوََّل َت ِِ وا َوََّل َت ُّ٠ ُِ ٔ َت لَی ثًََلٔث خَٔؼا٢ٕ أَِو خًَٔل٢ٕ ٥ِ إ

بَ  ِٗ ا َٓ إِٔ٪ أََجابُوَک  َٓ  ٔ ٔلَی اِْلِٔسًَل٦ ٨ًَُِض٥ِ ث٥َُّ اِزًُُض٥ِ إ  َّٕ ُٛ َب١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو ِٗ ا َٓ أَیَُّتُض٩َّ ٣َا أََجابُوَک  ٨ًَُِض٥ِ ث٥َُّ اِزًُُض٥ِ َٓ  َّٕ ُٛ ١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو

 ُ٤ِٟ ٔلَی َزارٔ ا ٢ٔ ٩ِ٣ٔ َزارٔص٥ِٔ إ َحوُّ ٔلَی اٟتَّ ًَلَی إ ٠َِیض٥ِٔ ٣َا  ًَ ٠َُض٥ِ ٣َا ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ َو َٓ ٠ُوا َذَٟٔک  ٌَ َٓ َُّض٥ِ إِٔ٪  َضأجزٔی٩َ َوأَِخبٔرِص٥ُِ أ٧َ

٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َیحِ  أب ا أَِْعَ َٛ َُّض٥ِ َیُٜو٧ُوَ٪  أَِخبٔرِص٥ُِ أ٧َ َٓ ُٟوا ٨ِ٣َٔضا  إِٔ٪ أَبَِوا أَِ٪ یََتَحوَّ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ٠َِیض٥ِٔ ح٥ُُِٜ ا ًَ َّٟٔذی َیِحزٔی  زٔی  اہللٔ ا

 ٔ إ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ٍَ ا ِیٔئ َطِیْئ إَّٔلَّ أَِ٪ یَُحاصُٔسوا ٣َ َٔ ِٟ ٨ٔی٤َٔة َوا َِ ِٟ َُٟض٥ِ فٔی ا ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َوََّل یَُٜوُ٪  إِٔ٪ ًَلَی ا َٓ ِٟحٔزَِیَة  َش٠ُِض٥ِ ا َٓ ِ٪ ص٥ُِ أَبَِوا 

إِٔ٪  َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ  َّٕ ُٛ َب١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو ِٗ ا َٓ ١َ ص٥ُِ أََجابُوَک  ٌَ أََرازُوَک أَِ٪ َتِح َٓ َت أَص١َِ حِٔؼ٩ٕ  ات٠ُِٔض٥ِ َوإَٔذا َحاَُصِ َٗ ٩ٌِٔ بٔاہللٔ َو اِسَت َٓ ص٥ُِ أَبَِوا 

َٟضُ   ١ِ ٌَ ٩ِٜٔ اِج َة ٧َبٔیِّطٔ َوَل َة اہللٔ َوََّل ذ٣َّٔ ُض٥ِ ذ٣َّٔ َٟ  ١ِ ٌَ ًَل َتِح َٓ َة ٧َبٔیِّطٔ  َة اہللٔ َوذ٣َّٔ ُض٥ِ ذ٣َّٔ ةَ َٟ َتَک َوذ٣َّٔ ٥ُِ أَِ٪  ٥ِ ذ٣َّٔ َّٜ إ٧ٔ َٓ أَِػَحابَٔک 

َة َرُسؤٟطٔ َوإَٔذا َحاَُصِ  َة اہللٔ َوذ٣َّٔ وا ذ٣َّٔ وا ذ٥ُِٜ٤َ٣َٔ َوذ٥َ٣َٔ أَِػَحاب٥ُِٜٔ أَصَِوُ٪ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تُِدرٔفُ أََرازُوَک أَِ٪ تُِدرٔفُ َٓ َت أَص١َِ حِٔؼ٩ٕ 



 

 

ًَلَی ح٥ُِٜٔ  ُِٟض٥ِ  ٔ ًََٓل ت٨ُِز ًَلَی ح٥ُِٜٔ اہللٔ  ُض٥ِ  َٟ ٔ ََّک ََّل َتِسرٔی أَُتٔؼیُب ح٥َُِٜ اہللٔ ٓٔیض٥ِٔ أ٦َِ ََّل  ت٨ُِز إ٧ٔ َٓ ًَلَی ح٤َُِٜٔک  ُِٟض٥ِ  ٔ ٩ِٜٔ أ٧َِز اہللٔ َوَل

ُت صَ  ََٓذََکِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ آَز٦َ  ُٙ فٔی آَٔخٔ َحٔسیثٔطٔ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َصَذا أَِو ٧َِحَوُظ َوَزاَز إِٔسَح ًَ ا٢َ  َٗ َ٘ َِٟحٔسیَث ٤ُٟٔ ات١ٔٔ ب٩ِٔ َذا ا

٩ًَِ ا٨ُّٟ  ثَىٔی ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ صَِیَؼ٥ٕ  ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ اَ٪  وُٟطُ َّٔلب٩ِٔ َحیَّ ُ٘ ٤ََة َي َ٘ ٠ِ ًَ ىٔی أَ٪َّ  ٌِ ا٢َ یَِحٌَی َي َٗ اَ٪  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحیَّ  ٪ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣َُْقِّ ٌِ

٥َ ٧َِحَوظُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی دبع اہلل نب اہمش، دبعارلنمح انب دہمی

ےس رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک آدیم وک یسک رکشل  ا رسہی اک اریم انبےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا

اؿ ےک اسھت الھبیئ رکےن یک فتیص رفامےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اخص وطر رپ اہلل ےس ڈرےن افر وج اؿ ےک اسھت وہں

ےنپ دنمش رفام ا اہلل اک انؾ ےل رک اہلل ےک راےتس ںیم اہجد رکف دہع ینکش ہن رکف افر ہلثم ہن رکف افر یسک ےچب وک لتق ہن رکف افر بج اہمترا ا

 فہ اؿ ںیم ےس سج وک یھب وبقؽ رک ںیل وت اؿ ےک اسھت گنج ےس رک رشموکں ےس اقمہلب وہ اجےئ وت اؿ وک نیت ابوتں یک دتوت دانی

 اجان رھپ اںیہن امالؾ یک دتوت دف وت ارگ فہ ریتی دتوت امالؾ وک وبقؽ رک ںیل وت اؿ ےس گنج ہن رکان رھپ اؿ وک دتوت دانی ہک اانپ رہش

اس رطح رک ںیل وت وج اہمرجنی وک لم راہ ےہ فہ اںیہن یھب  وھچڑ رک اہمرجنی ےک رھگفں ںیم ےلچ اجںیئ افر اؿ وک ربخ ددیںی ہک ارگ فہ

ےلم اگ افر اؿ یک فہ ذہم دار اں وہں یگ وج اہمرجنی رپ ںیہ افر ارگ فہ اس ےس ااکنر رک دںی وت اںیہن ربخ دے دف ہک رھپ اؿ رپ داہییت 

اجری وہےت ںیہ افر اںیہن اہجد ےک ریغب امؽ تمینغ املسمونں اک مکح وہاگ افر اؿ رپ اہلل ےک فہ ااکحؾ اجری وہں ےگ وج ہک ومونمں رپ 

ے ںیم ےس وکیئ ہصح ںیہن ےلم اگ افر ارگ فہ اہمتری دتوت وبقؽ رک ںیل وت  م یھب اؿ ےس وبقؽ رکف افر اؿ ےس گنج ہن رکف 

 

فی
افر امؽ 

ہ رکول افر فہ ہعلق فاےل اہلل افر ر اؽ وک افر ارگ فہ ااکنر رک دںی وت اہلل یک دمد ےک اسھت اؿ ےس اتقؽ رکف افر بج  م یسک ہعلق اک احمرص

 آپ یسک ابت رپ اضنم انبان اچںیہ وت  م اؿ ےک ےئل ہن اہلل ےک اضنم افر ہن یہ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک اضنم انبان ہکلب  م اےنپ

رھپ اجان اس ابت ےس آاسؿ ےہ ہک  م اہلل  وک افر اےنپ اسویھتں وک اضنم انبان ویکہکن اہمترے ےئل اےنپ افر اےنپ اسویھتں ےک دہع ےس

افر اس ےک ر اؽ ےک دہع وک وتڑف افر بج  م یسک ہعلق فاولں وک احمرصہ رکول افر فہ ہعلق فاےل ہی اچےتہ وہں ہک  م اںیہن اہلل ےک مکح 

ویکہکن  م اس ابت وک ںیہن اجےتن ہک  ےک اطمقب ہعلق ےس اکنول وت  م اہلل ےک مکح ےک اطمقب ہن اکنول ہکلب اںیہن اےنپ مکح ےک اطمقب اکنول

 اہمتری راےئ افر ااہتجد اہلل ےک مکح ےک اطمقب ےہ  ا ںیہن۔

 دبعاہلل نب اہمش، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رکشل اک اریم انبےن افر اےس فتیص افر اہجد ےک آداب فریغہ ےک ااکحؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     26    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زثس، حرضت س٠امی٪ ب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہححاد ب٩ طاْع، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، طٌبة، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣ :  راوی

 َ٘ ٠ِ ًَ ثَىٔی  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ًَِبُس اٟؼَّ ثَىٔی  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ َ٪ و َحسَّ ٤َُة ب٩ُِ ٣َزِثَٕس أَ٪َّ ُس٠َامِیَ

 َ ا٢َ ک َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَُط  َٚ ب٩َِ بَُزیَِسَة َحسَّ أَِوَػاُظ َوَسا َٓ ًَاُظ  یَّّة َز َث أ٣َّْٔرا أَِو رَسٔ ٌَ ٥َ إَٔذا َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َیاَ٪  ِٔ ىَی َحٔسیٔث ُس ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ  ا

، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

ت ة
ع

 

اےنپ ابپ ےس رفاتی  اجحج نب اشرع، دبعادمصل نب دبعاولارث، ش

 رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک وک اریم انب رک  ا وکیئ رسہی ےتجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس

 فتیص رفامےت۔

، ہمقلع نب رمدث، رضحت امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعت :  رافی

 

ت ة
ع

 

 ٰیل ہنعاجحج نب اشرع، دبعادمصل نب دبعاولارث، ش

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکشل اک اریم انبےن افر اےس فتیص افر اہجد ےک آداب فریغہ ےک ااکحؾ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     27    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟوہاب، حشْن ب٩ وٟیس حرضت طٌبہ :  راوی

بَ  ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟؤٟیسٔ  ُِٟحَشِْٔن ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا اُئ  ِٟرَفَّ َِٟوصَّأب ا ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ َحسَّ  َة بَٔضَذاَحسَّ

 یس رطح دحثی وقنمؽ ےہ۔اربامیہ، دمحم نب دبعاولاہب، نیسح نب فدیل رضحت ہبعش ےس ا

 اربامیہ، دمحم نب دبعاولاہب، نیسح نب فدیل رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 ...آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 د اک ایبؿاہج :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     28    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابوبرک، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل، ابی بززہ، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَِبسٔ اہللٔ   بَُزیِٔس ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وا  أَبٔی ٣ُوَسی  ُ وا َوََّل ت٨َُرفِّ ُ ا٢َ َبرشِّ َٗ ٔف أ٣َِزٔظٔ  ٌِ َث أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ فٔی َب ٌَ إَٔذا َب

وا ُ رسِّ ٌَ وا َوََّل ُت ُ  َوَيرسِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبرکب، اوبااسہم، ربدی نب دبع اہلل، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج اےنپ احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےس یسک وک یسک اکؾ ےک ےئل ےتجیھب وت آپ یلص اہلل رفامےت ںیہ

 ہیلع فملس رفامےت ہک ولوگں وک اشبرت انسؤ افر رفنتم ہن رکف افر ولوگں ےس آاسین فاال اعمہلم رکف افر یگنت فاال اعمہلم ہن رکف۔

  ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبرکب، اوبااسہم، ربدی نب دبعاہلل، ایب ربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیمآاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعم

     29    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، طٌبة، حرضت سٌیس ب٩ ابی بززہ رضی اہلل :  راوی

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة 

ًَا َوََّل  ا َوَتَلاَو َ ا َوََّل ت٨َُرفِّ َ
ا َوَبرشِّ َ رسِّ ٌَ ا َوََّل ُت َ ا٢َ َيرسِّ َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَی ا اّذا إ ٌَ َثطُ َو٣ُ ٌَ ٥َ َب اَوَس٠َّ َٔ ٔ   َتِدَت٠

ع 

 

، رضحت دیعس نب ایب ربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس افر فہ اےنپ داد ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ش

 

ت ة

ان افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک افر رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک نمی یک رطػ اجیھب وت اؿ ےس رفام ا ہک آاسین فاال اعمہلم رک

 اؿ وک اشبرت انسان افر رفنتم ہن رکان افر آسپ ںیم اکی دفرسے یک ااطتع رکان افر االتخػ ہن رکان۔یگنت فاال اعمہلم ہن رکان افر 

، رضحت دیعس نب ایب ربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ت ة
ع

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ش

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     30    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ ابی انشیہ،  ٣ح٤س ب٩ ًباز، سٔیا٪، ٤ًزو، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی خ٠ٕ، زَکیا ب٩ ًسی، ًبیساہلل ب٩ زیس :  راوی

 سٌیس ب٩ ابی بززہ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَب ث٨ََا إِٔسَح ٤ِزٕو ح و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَبَّازٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ و َحسَّ یَّاَئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َزََکٔ  ٕٕ ی َخ٠َ

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَش  ٠ًََِیطٔ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َس ص٤َُا  َة لِٔکَ

ا َٔ ٔ ًَا َوََّل َتِدَت٠ َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَشَة َوَتَلاَو َبَة َو ٌِ ٥َ ٧َِحَو َحٔسیٔث ُط  َوَس٠َّ

ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب فلخ، زرک ا نب دعی، دیبع اہلل نب زدی نب ایب اہیسن، دیعس نب ایب ربدہ، اہیب، دجہ دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، 

لِفَاا( ےک َ

 

ْت

 

خ
َ

 

ت

ا 
َ
ل
َ
ا ف
َ
ع
َ
اف
َ
َ

 

ت
َ
 اس دنس ےک اسھت ہی دحثی یھب ہبعش یک دحثی یک رطح وقنمؽ ےہ افر اس زدی نب ایب اسین یک دحثی ںیم )ف

 اافلظ ذرک ںیہن ےئک۔

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب فلخ، زرک ا نب دعی، دیبعاہلل نب زدی نب ایب اہیسن، دیعس نب ایب ربدہ :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم آاسین فاال اعمہلم اایتخر

     31    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبة، ابی اٟتیاح، ا٧ص، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ وٟیس،  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابی اٟتیاح، حرضت ا٧ص

 َ ٩ًَِ أ٧َ احٔ  َّیَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕص ح و َحسَّ

 َ ث ٌٔیٕس ح و َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ أح  َّیَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  رَفٕ لِٔکَ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ٨َا ٣َُح٤َّ

وا َوَس  ُ رسِّ ٌَ وا َوََّل ُت ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيرسِّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ وا٨ُِّٜوا َو َس٤ٔ ُ  ََّل ت٨َُرفِّ

، ایب اایتلح، اسن، اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب 

 

ت ة
ع

 

اایتلح، دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، ش

ین فاال اعمہلم رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ولوگں ےس آاس

 رکان افر اؿ وک یگنت ںیم ہن ڈاانل افر ولوگں وک وکسؿ دانی افر اؿ وک رفنتم ہن رکان۔

، ایب اایتلح، اسن، اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل نب دیعس، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب  :  رافی

 

ت ة
ع

 

دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، ش

 اہلل اعتٰیل ہنع اایتلح، رضحت اسن نب امکل ریض

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



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     32    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش، ابواسا٣ہ، زہْر ب٩ رحب، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ٗلا٪، ًبیساہلل، ٣ح٤س  :  راوی

 ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ىٔی َحسَّ ٌِ ٌٔیٕس َي ٕب َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ب٩ُِ برِٔشٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ

ث٨ََا ٣ُ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ح و َحسَّ ُض٥ِ  اُ٪ ک٠ُُّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ ِخٔسیَّ  َ َُٗسا٣ََة اٟرسَّ ًَِبسٔ اہللٔ أَبَا  ُس ب٩ُِ  ُى َح٤َّ ِٔ ٕ َوا٠َّٟ  ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ُط َحسَّ َْٟٔن َٟ ٍَ اہللُ اِِلَوَّ ٥َ إَٔذا َج٤َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ٍُ ٟٔک١ُِّ  َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة یُزِ ی٩َ یَِو٦َ ا ًَُٓل٪ٕ  َواِْلَٔخٔ ًَُٓلٔ٪ ب٩ِٔ  ٔ َُِسَرةُ  ٘ٔی١َ صَٔذظ َٓ  َُازٕٔر َٟٔواْئ 

 اہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اوبااسہم، زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن دیبع

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج اہلل اےلگ افر ےلھچپ  انعف، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ولوگں وک  ماتم ےک دؿ عمج رفامےئ اگ وت رہ دہع نکش ےک ےئل اکی ڈنھجا دنلب ایک اجےئ اگ افر اس ےس اہک اجےئ اگ ہک ہی الفں نب الفں 

 یک دہع ینکش ےہ۔

زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اوبااسہم، :  رافی

 دیبعاہلل نب انعف، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیمآاسین فاال

     33    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابواٟزبیٍ ًتکی، ح٤از، ایوب، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ًٔا٪، ػرخ ب٩ جویزیة، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اٟ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َحسَّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ارٔمٔیُّ َحسَّ زَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  َِٟحٔسیٔث َػرِخُ ب٩ُِ ُجَویِزَٔیَة لِٔکَ ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل



 

 

، انعف، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 

ة
ب 
ی، امحد، اویب، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، افعؿ، رخص نب وجری

ک

 

عت

اوبارلعیب 

 امیئ۔ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ ایس دحثی یک رطح دحثی لقن رف

، انعف، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 

ة
ب 
ی، امحد، اویب، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، افعؿ، رخص نب وجری

ک

 

عت

اوبارلعیب 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیمآاسین فا

     34    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤ٌی١ ب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا َیِحٌ ًَ و َحسَّ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ ی ب٩ُِ أَیُّوَب َو

َٟطُ  ازَٔر ی٨َِٔؼُب اہللُ  َِ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ًَُٓل٪ٕ َي ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ أَََّل صَٔذظ َ٘ ُی َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة   َٟٔواّئ یَِو٦َ ا

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ہک ر اؽ اہلل

اکی ڈنھجا اگڑا اجےئ اگ افر اس ےس اہک اجےئ اگ ہک ہی الفں یک یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  ماتم ےک دؿ دہع نکش ےک ےیل 

 دہع ینکش یک فہج ےس ےہ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، الیعمس نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     35    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی رح٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤زہ، سا٥ٟ، ابىی ًبساہلل،  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ َح٤ِزََة َوَسا٥ٕٟٔ ابِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  ىَِی 

 َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ب٩َِ ٤ًََُز  و٢ُ ٟٔک١ُِّ َُازٕٔر َٟٔواْئ َیِو٦َ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

 نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحہ، اسمل، اینب دبع اہلل، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم

 

 رحملة



 

 

 ےت ںیہ ہک رہ دہع نکش ےک ےئل  ماتم ےک دؿ اکی ڈنھجا وہاگےن انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اراشد رفام

 نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحہ، اسمل، اینب دبعاہلل، انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 رحملة

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     36    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س اب٩ جٌرف، طٌبة، س٠امی٪، ابی وائ١، ًب :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخاٟ ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ َحسَّ ٌِ ْس َي ٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

 ًَ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  رَفٕ لِٔکَ ٌِ َُازٕٔر َٟٔواْئ َج ا٢َ ٟٔک١ُِّ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ِ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ًَُٓل٪ٕ  ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ َصٔذظ َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة يُ  َیِو٦َ ا

، نمیلس، ایب فالئ،

 

ت ة
ع

 

دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ایب دعی، رشب نب اخدل، دمحم انب رفعج، ش

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ دہع نکش ےک ےئل  ماتم ےک دؿ اکی ڈنھجا وہاگ افر اہک اجےئ اگ ہک ہی الفں یک 

 دہع ینکش ےہ۔

، :  رافی

 

ت ة
ع

 

امیلسؿ، ایب فالئ، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل  دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ایب دعی، رشب نب اخدل، دمحم انب رفعج، ش

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     37    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ طی١، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤، طٌبة حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ ح و َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ  و َحسَّ ا  ٌّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َج٤ٔی ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ب٩ُِ َس

ًَُٓل٪ٕ  ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ صَٔذظ َ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُي َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث  ٔ َو َبَة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ُط



 

 

 رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

ت ة
ع

 

 ےس اؿ دنسفں ےس رفاتی ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیش، دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ش

 وقنمؽ ےہ افر دبعارلنمح یک دحثی ںیم ہی اافلظ ںیہن ہک اہک اجےئ اگ ہک ہی الفں یک دہع ینکش ےہ۔

 رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ت ة
ع

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب لیش، دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ش

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     38    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌٟزیز، ا٤ًع، ط٘یٙ، ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ آز٦، یزیس ب٩ ًبسا :  راوی

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ اِِل  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٔع 

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَُٓل٪ٕ  َٗ ٔ َُِسَرةُ  ا٢ُ صَٔذظ َ٘ ُٖ بٔطٔ ُي َز ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َٔة يُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔک١ُِّ َُازٕٔر َٟٔواْئ َیِو٦َ ا  اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، سیدی نب دبعازعلسی، اشمع، قیقش، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہیلع فملس ےن رفام ا رہ دہع نکش ےک ےئل  ماتم ےک دؿ اکی ڈنھجا وہاگ سج یک فہج ےس فہ اچہپان اجےئ اگ افر اہک  ر اؽ اہلل یلص اہلل

 اجےئ اگ ہک ہی الفں یک دہع ینکش ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، سیدی نب دبعازعلسی، اشمع، قیقش، دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     39    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  َبَة  ٌِ  ُط

ا٢َ  َٗ ا٢َ  ُٖ بٔطٔ  َٗ َز ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َٔة يُ ٥َ ٟٔک١ُِّ َُازٕٔر َٟٔواْئ یَِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 رہ دہع نکش ےک ےئل  ماتم ےک دؿ اکی ڈنھجا وہاگ سج یک فہج ےس فہ اچہپان اجےئ اگ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آاسین فاال اعمہلم اایتخر رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     40    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤، طٌبہ، خ٠یس، ابی نرض، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ٩ًَِ ُخ٠َِیٕس   

ا٢َ ٟٔک١ُِّ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َس  َُازٕٔر َٟٔواْئ ٨ًَِٔس اِستٔطٔ یَِو٦َ ا

ت د ، ایب رضن، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص
ل

 

ح
 دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ہبعش، 

 اکی ڈنھجا وہاگ۔ اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رہ دہع نکش ےک ےئل  ماتم ےک دؿ اس یک رسنی ےک اپس

ت د ، ایب رضن، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ل

 

ح
 دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، دبعارلنمح، ہبعش، 

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رکےن افر رفنت فاال اعمہلم رتک رکےن ےک ایبؿ ںیم آاسین فاال اعمہلم اایتخر

     41    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟؼ٤س، ًبساٟوارث، ٣شت٤ز ب٩ ریا٪، ابونرضة، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔیٕس  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ث٨ََا أَبُو َنرِضَ ٤ُِِٟشَت٤ٔزُّ ب٩ُِ اٟزَّیَّأ٪ َحسَّ ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ُِ  اٟؼَّ

ِس  َ٘ َٟطُ بٔ  ٍُ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ یُزِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔک١ُِّ َُازٕٔر َٟٔواْئ یَِو٦َ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ًَِو٥ُ َُِسّرا رٔ َُِس َٗ َ ٔ أَََّل َوََّل َُازَٔر أ رٔظ

ةٕ  ًَا٣َّ  ٔ  ٩ِ٣ٔ أ٣َْٔر

زریہ نب رحب، دبعادمصل، دبعاولارث، رمتسم نب ر اؿ، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ر اےس اس یک دہع ینکش ےک ربارب دنلب ایک اجےئ اگ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ دہع نکش ےک ےئل  ماتم ےک دؿ اکی ڈنھجا وہاگ اف

 آاگہ روہ ہک اریم اعہم ےس ڑبھ رک یسک یک دہع ینکش ںیہن ےہ۔

 زریہ نب رحب، دبعادمصل، دبعاولارث، رمتسم نب ر اؿ، اوبرضنة، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...گنج ںیم دنمش وک دوھہک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم دنمش وک دوھہک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     42    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْر ب٩ رحب، زہْر، سٔیا٪، ٤ًزو، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ ححز سٌسی، ٤ًزو ب٩ ٧اٗس، زہ :  راوی

 َٗ  ٕ لٓٔیٕ َوُزَصِْر ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ٔسیُّ َو ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  أ٪ و َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ًَلٔیٌّ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ 

ا٢َ  َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَْة َحسَّ ُب َخِس ََِٟحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٤ًَِْزو َجابّٔزا َي  ٍَ  َس٤ٔ

یلع نب رجح دعسی، رمعف نب اندق، زریہ نب رحب، زریہ، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

  ا گنج اکی دوھہک ےہ۔اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام

 یلع نب رجح دعسی، رمعف نب اندق، زریہ نب رحب، زریہ، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمگنج ںیم دنمش وک دوھہک د

     43    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ٥، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض٥ٕ أَِخب ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة و َحسَّ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا ٣َ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ َر٧َا 

ْة  ًَ ُب َخِس ََِٟحِ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ 

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ دمحم نب دبعارلنمح نب مہس، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، امہؾ نب ہبنم، 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا گنج اکی دوھہک ےہ۔

 دمحم نب دبعارلنمح نب مہس، دبعاہلل نب ابمرک، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم دنمش وک دوھہک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

 

     44    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

می، ابی ز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، ابوًا٣ز ً٘سی، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حزا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ٩ًَِ ا سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٔ َوصَُو اب٩ُِ  ٤َُِْٔرة

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیُّ  ُس  ا ٌَ ِٟ اَئ ا َ٘ ٔ ا٢َ ََّل َت٨٤ََِّوا ٟ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔد  َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ ٩ًَِ اِِلَِْعَ إٔذَا  َٓ وِّ 

اِػبٔرُوا َٓ 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، اوباعرم دقعی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج، رضح

ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا دنمش ےس ےنلم یک ینعی گنج یک انمت ہن رکف افر بج اؿ ےس ولم ینعی گنج 

 رکف وت رھپ ربص رکف۔

، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، اوباعرم دقعی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم دنمش وک دوھہک دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     45    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ابونرض، حرضت ًبساہلل ب٩ اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبةَ  ِ٘ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ  و َحسَّ ٩ًَِ َٛٔتأب َرُج١ٕ ٩ًَِ أَب ی ا٨َّٟرِضٔ 

 َٜ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی أَِوفَی  ًَ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ٥َ ُي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ حَْٔن َساَر ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َتَب إ

ورٔیَّٔة یُِدبٔرُُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ََِٟحُ ٔلَی ا َّی إٔذَ إ ُسوَّ ی٨ََِتٔوزُ َحً ٌَ ِٟ َٟقَٔی ٓٔیَضا ا ًَّٟٔی  ٔف أَیَّا٣ٔطٔ ا ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ فٔی َب َّی اہللُ  َِٟت اہللٔ َػل ا ٣َا

آَٔیةَ  ٌَ ِٟ ُسوِّ َواِسأَُٟوا اہللَ ا ٌَ ِٟ اَئ ا َ٘ ٔ ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ََّل َتَت٨٤ََِّوا ٟ َ٘ َٓ ا٦َ ٓٔیض٥ِٔ  َٗ ٤ُِص  ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ  اٟظَّ َٓاِػبٔرُوا َوا َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ  إَٔذا  َٓ

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ٨ِ٣ُز٢َٔ الِ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٖٔ ث٥َُّ  یُو َِٟح٨ََّة َتِحَت هًَٔل٢ٔ اٟشُّ َحأب َوَصاز٦َٔ ا َٜٔتأب َو٣ُِحزَٔی اٟشَّ

 َ ٧ ٠َِیض٥ِٔ اِِلَِحزَأب اصِز٣ُِٔض٥ِ َواِنَُصِ ًَ  ا 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، اوبرضن، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل 



 

 

 اعتٰیل ہنع نب دیبع اہلل وک اھکل سج فتق ہک فہ رحفرہی اقمؾ یک رطػ ےئگ اؿ وک ربخ دےتی ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک نج

دونں ںیم دنمش ےس اقمہلب وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ااظتنر رفام رےہ ےھت اہیں کت ہک  ارج ڈلھ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ےن اؿ ںیم ڑھکے وہ رک رفام ا اے ولوگں  م دنمش ےس اقمہلب یک انمت ہن رکف افر اہلل ےس اعتیف اموگن افر بج اہمترا دونمشں ےس اقمہلب 

ربص رکف افر  م اجؿ ول ہک تنج ولتارفں ےک اسےئ ےلت ےہ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ افر رفام ا اے اہلل! اے وہ وت 

 اطع رفام افر ںیمہ اؿ رپ 

 
 

 دےنی فاےل! اؿ وک ش

 
 

اتکب انزؽ رکےن فاےل! اے ابدولں وک الچےن فاےل! افر اے رکشلفں وک ش

 ہبلغ اطع رفام۔

 اعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، اوبرضن، رضحت دبعاہلل نب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ر :  رافی

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

  

 ...دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 اک ایبؿ اہجد :   ابب

 دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     46    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، خاٟس ب٩ ًبساہلل، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس  ث٨ََا َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِو َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ًَا َرُسو٢ُ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ا٢َ َز َٗ فَی 

 ٍَ ی َٜٔتأب رَسٔ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ٨ِ٣ُز٢َٔ اِل َ٘ َٓ ًَلَی اِِلَِحزَأب   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟحَٔشأب اصِز٦ِٔ اِِلَِحزَاَب ا٠َُّٟض٥َّ اصِز٣ُِٔض٥ِ  اہللٔ َػل ا

ُِٟض٥ِ  ٔ ِٟز  َوَز

 دیعس نب وصنمر، اخدل نب دبع اہلل، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص

 ا اے اہلل! اے اتکب انزؽ رکےن فاےل! اے دلج اسحب ےنیل اہلل ہیلع فملس ےن اکرففں یک امجوتعں ےک الخػ داع رفامیئ رفام

 فاےل! اکرففں ےک رگفوہں وک تسکش اطع رفام اے اہلل! اںیہن تسکش دے افر اںیہن السھپ دے۔

 دیعس نب وصنمر، اخدل نب دبعاہلل، الیعمس نب ایب اخدل، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     47    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زاح، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، حرضت ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ ب٩ ج :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ َِٟحزَّأح  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَا و َحسَّ وَُّل َز ُ٘ ُت اب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َي ٌِ ٔ٤

َّی اہللُ َٟطُ ا٠َُّٟض٥َّ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِو َٗ ٥َِٟ یَِذَُکِ  ا٢َ َصاز٦َٔ اِِلَِحزَأب َو َٗ َّطُ  ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َخأٟٕس ََُِْر أ٧َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، اامسلیع نب ایب اخدل، رضحت ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اک ذرک ںیہن ےہ۔فملس 
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

 ےن داع رفامیئ آےگ دحثی ابمرہک ایس رطح ےہ افر اس ںیم اَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، الیعمس نب ایب اخدل، رضحت ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     48    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٤ًز، حرضت اس٤ٌی١ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََاظ إِٔسَح ٔ َوَزاَز اب٩ُِ أَبٔی ًُ و َحسَّ ٌٔی١َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ إِٔس٤َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٤ََز فٔی إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔی

َحأب   رَٔوایَتٔطٔ ٣ُِحزَٔی اٟشَّ

 رطح رفاتی وقنمؽ ےہ افر ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ایب رمع، رضحت اامسلیع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ رفاتی ںیم ہی زادئ ایک اے ابدولں وک اجری رکےن فاےل۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، انب ایب رمع، رضحت الیعمس :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     49    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ًبساٟؼ٤س، ح٤از، ثابت، ا٧ص حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی حَ  َّی و َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَ اہللُ 



 

 

َبِس فٔی اِِلَِرٔق  ٌِ ِ ََّل ُت ََّک إِٔ٪ َتَظأ و٢ُ َیِو٦َ أُحُٕس ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ ُ٘  کَاَ٪ َي

دمصل، امحد، اثتب، اسن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ادح اجحج نب اشرع، دبعا

 ےک دؿ رفام ا اے اہلل! ارگ وت اچےہ وت زنیم ںیم ریتی ابعدت ںیہن یک اجےئ یگ۔

 اجحج نب اشرع، دبعادمصل، امحد، اثتب، اسن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     50    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ر٣ح، ٟیث، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س :  راوی

ٌٔیٕس حَ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اََّل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیٔث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیْث  ث٨ََا  سَّ

أ٧َرَِکَ َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ أَ٪َّ ا٣ِ  َٓ ّة  َٟ ُتو ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِ ٔف ٣َ ٌِ ٠َِیطٔ َزأَّة ُؤجَسِت فٔی َب ًَ َّی اہللُ  َػل

بَِیا٪ٔ  ِت١َ ا٨َِّٟشأئ َواٟؼِّ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف، رضحت 

ہیلع فملس ےک یسک زغفہ ںیم اکی تورت وتقمہل اپیئ یئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن توروتں افر وچبں ےک لتق رکےن وک اندنسپ 

 رفام ا۔

 عف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، ان :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دنمش ےس الماقت ےک فتق رصنت یک داع رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     51    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش، ابواسا٣ہ، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ اََّل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ب٩ُِ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤ًََُز 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ازٔی  َِ ٤َِٟ ٔف ت٠َِٔک ا ٌِ َّٟة فٔی َب ُتو ِ٘ ا٢َ ُؤجَسِت ا٣َِزأَْة ٣َ ِت١ٔ ا٨َِّٟشأئ َٗ َٗ  ٩ًَِ



 

 

بَِیا٪ٔ   َواٟؼِّ

رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک زغفہ ںیم  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اوبااسہم، دیبع اہلل نب

 اکی تورت وتقمہل اپیئ یئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن توروتں افر وچبں وک لتق رکےن ےس عنم رفام ا۔

 نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت ا :  رافی

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

  

 ...بش وخؿ ںیم الب ارادہ توروتں افر وچبں ےک امرے اجےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمبش وخؿ ںیم الب ارادہ توروتں افر وچبں ےک امرے اج

     52    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًبیساہلل، اب٩ ًباض،  :  راوی

 حرضت ػٌب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جثا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ َیِحٌَی أَِخبَرَ و َحسَّ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َج٤ٔی ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوَس ِٔ ٧َا ُس

ا٢َ ُس  َٗ ا٣ََة  ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ا٢َ ص٥ُِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َ٘ َٓ ُیٔؼیبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ نَٔشائٔض٥ِٔ َوَذَرارٔیِّض٥ِٔ  َٓ َْٛٔن یُبَیَُّتوَ٪  ٤ُِٟرِشٔ َرارٔیِّ ٩ِ٣ٔ ا  اٟذَّ

ہلل، انب ابعس، رضحت بعص ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، رمعف اندق، انب ہنییع، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع ا

ہنع نب اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس بش وخؿ ںیم رشموکں ےک وچبں ےک ابرے 

 ںیم وپاھچ ایگ ہک اؿ اک ایک مکح ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا فہ یھب ایہن ںیم ےس ںیہ۔

ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، رمعف اندق، انب ہنییع، ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل، انب ابعس، رضحت بعص ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع نب اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 بش وخؿ ںیم الب ارادہ توروتں افر وچبں ےک امرے اجےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     53    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ٰی ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ً٘بہ، اب٩ ًباض، حرضت ػٌب رضی اہلل تٌال :  راوی

 ٨ًہ ب٩ جثا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ بِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ًَبَّإض َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة   ٩ٔ

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ا٣ََة  ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ ا٢َ ص٥ُِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٩ًَِ اٟؼَّ َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ِٟبََیأت ٩ِ٣ٔ َذَرارٔیِّ ا َّا نُٔؼیُب فٔی ا  یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبقع، انب ابعس، رضحت بعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اثجہم ریض 

ےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے بش وخؿ امرےن ںیم رشموکں ےک اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام

 ےچب یھب امرے اجےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ ایہن ںیم ےس ںیہ۔

ہنع نب دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبقع، انب ابعس، رضحت بعص ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 بش وخؿ ںیم الب ارادہ توروتں افر وچبں ےک امرے اجےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     54    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اب٩ طہاب، ًبیسہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض،  :  راوی

 حرضت ػٌب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جثا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٚٔ أَِخبَرَ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس و َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب أَِخبََرُظ  ٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی 

َّی اہللُ  ا٣ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔب ب٩ِٔ َجثَّ ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ َٟوِ اہللٔ ب٩ِٔ  َٟطُ  ٥َ ٗٔی١َ  أَ٪َّ َخِیًّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ آبَائٔض٥ِٔ  َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ أََػابَِت ٩ِ٣ٔ أَب٨َِأئ ا َٓ َُاَرِت ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ   أَ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر، انب اہشب، دیبعہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب ابعس، رضحت بعص ریض اہلل 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایگ ہک ارگ وفج اک وکیئ رکشل بش وخؿ اعتٰیل ہنع نب اثجہم ریض اہلل اعت

امرے افر اؿ ےک اہوھتں رشموکں ےک ےچب یھب امرے اجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا فہ یھب اےنپ ابپ دادا ںیم ےس 

 ںیہ۔

رججی، رمعف نب دانیر، انب اہشب، دیبعہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب ابعس، رضحت بعص دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب  :  رافی



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اثجہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ڈاےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیماکرففں ےک دروتخں وک اکےنٹ افر اؿ وک الج 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکرففں ےک دروتخں وک اکےنٹ افر اؿ وک الج ڈاےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ٗتیبة، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل :  راوی

ٌٔیٕس َحسَّ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  اََّل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو٣َُح٤َّ ًَِبٔس َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیْث  ث٨ََا 

َٚ ٧َِد١َ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَحَّ ًَ َّی اہللُ  ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟبَُویَِزةُ َزاَز  ٍَ َوهَٔی ا َل َٗ ٔ َو ْر ـٔ بَىٔی ا٨َّٟ

بٔإٔذِٔ٪ اہللٔ َٓ ًَلَی أُُػؤَٟضا  ائ٤َّٔة  َٗ ُت٤ُوَصا  ِٛ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ٟٔی٨َٕة أَِو َتَز ٌِ َل َٗ َّ َوَج١َّ ٣َا  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  أسَْ٘ٔن َٓ َٔ ِٟ   َؤُٟیِدزَٔی ا

ہبیتق ، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس   ییحی، دمحم نب رحم، ثیل،ییحی نب

 ےن وبریہ ںیم ونب ریضن ےک دروتخں وک الج د ا افر اکٹ ڈاال ہبیتق افر انب رحم یک دحوثیں ںیم ہی ااضہف ےہ اہلل ےن آتی انزؽ رفامیئ  م

 (رک دے )ارشحل روتخں وک اکاٹ  ا نج وک اؿ یک ڑجفں رپ ڑھکا وھچڑ د ا وت ہی اہلل یک ااجزت ےس اھت اتہک اہلل افوقسں وک ذلیلےن نج د

، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ت ة
ب

 

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، قت

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکرففں ےک دروتخں وک اکےنٹ افر اؿ وک الج ڈاےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٨٫از ب٩ رسی، اب٩ ٣بارک، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، :  راوی

 ًَ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا اََّل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

ٍَ ٧َدِ  َل َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْٙ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی ٔ بَىٔی َُٟؤٓیٕ رَحٔ اة ًَلَی رَسَ اُ٪ َوَصاَ٪  و٢ُ َحشَّ ُ٘ َضا َي َٟ َٚ َو ٔ َورَحَّ ْر ـٔ ١َ بَىٔی ا٨َّٟ

ًَلَی أُُػؤَٟضا  ائ٤َّٔة  َٗ ُت٤ُوَصا  ِٛ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ٟٔی٨َٕة أَِو َتَز ٌِ َل َٗ َِٟت ٣َا  ِٟبَُویَِزةٔ ٣ُِشَتٔلْرُ َوفٔی َذَٟٔک ٧َزَ  اِْلیَةَ بٔا



 

 

رسی، انب ابمرک، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دیعس نب وصنمر، انھد نب 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونب ریضن ےک دروتخں وک اکٹ د ا افر اؿ وک الج ڈاال افر اؿ ےک ےئل رضحت اسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

 آگ اگل دانی لومعیل ابت ےہ افر اس ابرے ںیم آتی انزؽ وہیئ  م ےن نج دروتخں وک اکاٹ ینب ولیئ ےک رسدارفں ےک اہں وبریہ ںیم

 نج وک  م ےن اؿ یک ڑجفں رپ ڑھکا وھچڑ د ا۔

 دیعس نب وصنمر، انھد نب رسی، انب ابمرک، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکرففں ےک دروتخں وک اکےنٹ افر اؿ وک الج ڈاےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسہ١ ب٩ ًث٤ا٪، ً٘بہ ب٩ خاٟس سٜونی، ًبیساہلل  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ُٜونٔیُّ  َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس اٟشَّ ِ٘ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ أَِخبََرنٔی ًُ َٚ و َحسَّ ا٢َ رَحَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ْر ـٔ  ٧َِد١َ بَىٔی ا٨َّٟ

لہس نب امثعؿ، ہبقع نب اخدل وکسین، دیبع اہلل نب انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونب ریضن ےک دروتخں وک ولجا ڈاال۔

  انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعلہس نب امثعؿ، ہبقع نب اخدل وکسین، دیبعاہلل نب :  رافی

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

  

 ...اخص اس اتم دمحمہی ےک ےئل تمینغ اک امؽ الحؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم اخص اس اتم دمحمہی ےک ےئل تمینغ اک امؽ الحؽ
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ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤٫ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَل  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا و َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٔئ َحسَّ



 

 

٩ًَِ َرُسو٢ٔ  ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َصَذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ َّی ا ًَ ََٓذََکَ اہللٔ َػل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

وِ  َ٘ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َُزَا ٧َٔيیٌّ ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس ٠َ٣ََک أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو َٗ ىٔی َرُج١ْ  ٌِ ٣ٔطٔ ََّل یَتَِب

 َٟ ٍَ ا٣َِزأَةٕ َوصَُو یُزٔیُس أَِ٪ یَِبىَٔی بَٔضا َو ـِ إت بُ َٔ ٔ ِس اِطتََری ٤ّ٨ََُا أَِو َخ٠ َٗ َضا َوََّل آََخُ  َٔ ُ٘ ٍِ ُس َٓ ا َیزِ َّ٤َٟ ِس بَىَی ب٨َُِیا٧ّا َو َٗ ا َیبِٔن َوََّل آََخُ  َّ٤

 ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ َٔک  یّبا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َِصٔ أَِو ََقٔ ٌَ ِٟ ٔ ا یَةٔ حَْٔن َػًَلة أَِزنَی ٠َِْٟٔقِ َٓ زَا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِٔص َوصَُو ٨ِ٣َُتٔوْز ؤََّلَزَصا  أ٧َِٔت ٣َأ٣ُِوَرْة َوأ٧ََا  ٠ظَّ

وا ٣َا ٤ٔ٨َُُ  ٌُ َح٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َتَح اہللُ  َٓ َّی  ٠ًََِیطٔ َحً ُحبَٔشِت  َٓ ًَلَیَّ َطِیّئا  أَبَِت ٣َأ٣ُِوْر ا٠َُّٟض٥َّ اِحبِٔشَضا  َٓ َب٠َِت ا٨َّٟاُر َٟٔتأِک٠َُُط  ِٗ َ أ َٓ وا 

ىٔ  ٌِ ٔ ٠ِیَُباي َٓ ا٢َ ٓٔی٥ُِٜ ٠ُُُو٢ْ  َ٘ َٓ ٤َطُ  ٌَ ٠ُو٢ُ أَِ٪ َتِل ُِ ِٟ ا٢َ ٓٔی٥ُِٜ ا َ٘ َٓ  ٔ ِت یَُس َرُج١ٕ بَٔیٔسظ َ٘ ٠َٔؼ َٓ وُظ  ٌُ َباَي َٓ بٔی٠َٕة َرُج١ْ  َٗ ی ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ 

٠ُو٢ُ أْمُتَْن ُِ ِٟ ا٢َ ٓٔی٥ُِٜ ا َ٘ َٓ ِت بَٔیٔس َرُج٠َِْٔن أَِو ثًََلثَٕة  َ٘ ٠َٔؼ َٓ ا٢َ  َٗ ِتطُ  ٌَ َباَي َٓ بٔی٠َُتَک  َٗ ىٔی  ٌِ ٔ ٠ِتَُباي َٓأََِخَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِ٠ََُُت٥ِ  َٟطُ   ُجوا 

 َ٠ َٓ أَک٠ََِتُط  َٓ َب٠َِت ا٨َّٟاُر  ِٗ َ أ َٓ ٌٔیٔس  ٤َِٟا٢ٔ َوصَُو بٔاٟؼَّ وُظ فٔی ا ٌُ َوَؿ َٓ ا٢َ  َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ة ٨َائ٥ُٔ ِٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ٣ِٔث١َ َرأِٔض َبَْقَ َِ ِٟ ٥ِ َتٔح١َّ ا

ًَِحز٧ََا  ٨َا َو َٔ ٌِ الَی َرأَی َؿ ٌَ ِب٨َٔ٠ا َذَٟٔک بٔأَ٪َّ اہللَ َتَباَرَک َوَت ٨ََٟاَٗ َلیََّبَضا  َٓ 

اوبرکبی، دمحم نب العء، انب ابمرک، رمعم، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امھؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ 

 افر اینپ وقؾ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ااحدثی ںیم ےس ذرک رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک اایبنء ہیلع االسلؾ ںیم ےس اکی یبن ےن اہجد ایک

ےس اوہنں ےن رفام ا سج آدیم ےن ایھب اشدی یک وہ افر اس ےن ایھب کت بش زافػ ہن زگاری وہ افر فہ ہی اچاتہ وہ ہک اینپ ویبی ےک 

اسھت رات زگارے وت فہ آدیم ریمے اسھت ہن ےلچ افر ہن یہ فہ آدیم ریمے اسھت ےلچ ہک سج ےن اکمؿ انب ا وہ افر ایھب کت اس یک 

ڈایل وہ افر ریمے اسھت فہ یھب ہن اجےئ سج ےن رکب اں افر اگنھب افایٹنں رخدیی وہں افر فہ اؿ ےک ہچب ےننج اک ااظتنر ںیم  تھچ ہن

وہ رافی ےتہک ںیہ ہک اس یبن ہیلع االسلؾ ےن اہجد ایک فہ رصع یک امنز  ا اس ےک رقبی فتق ںیم اکی اگؤں ےک رقبی آےئ وت اوہنں 

ومر ےہ افر ںیم یھب امومر وہں اے اہلل اس  ارج وک ھچک دری ھجم رپ رفک دے رھپ  ارج وک اؿ رپ رفک د ا ےن  ارج ےس اہک وت یھب ام

س ایگ اہیں کت ہک اہلل ےن اؿ وک حتف اطع رفامیئ رھپ اوہنں ےن تمینغ اک امؽ عمج رفام ا رھپ اس امؽ تمینغ وک اھکےن ےک ےئل آگ آیئ وت ا

ینعی ہن اھک ا اوہنں ےن رفام ا ہک  م ںیم ےس یسک ےن اس یک ایختن یک ےہ وت رہ ہلیبق اک اکی آدیم آگ ےن اےس اھکےن ےس ااکنر رک د ا 

ھجم ےس تعیب رکے رھپ بس ولیبقں ےک آدویمں ےن تعیب یک وت اکی صخش اک اہھت یبن یک اہھت ےک اسھت کپچ ایگ اہلل ےک یبن یلص 

تن رکےن فاال آدیم اہمترے ہلیبق ںیم ےہ وت اب وپرا ہلیبق ریمے اہھت رپ اہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم ےس رفام ا اس امؽ ںیم ایخ

تعیب رکے اوہنں ےن تعیب یک وت رھپ دف  ا نیت آدویمں اک اہھت اؿ ےک اہھت ےس کپچ ایک وت اہلل ےک یبن ہیلع االسلؾ ےن رفام ا  م ےن 

ام ا ہک  م اےس امؽ تمینغ ںیم اف یچ ہگج ںیم رھک دف وت آگ ےن ایختن یک ےہ رھپ فہ اگےئ ےک رس ےک ربارب  اان اکنؽ رک الےئ یبن ےن رف

فری اےس وبقؽ ایک افر اھک ایل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مہ ےس ےلہپ یسک ےک ےئل امؽ تمینغ الحؽ ںیہن اھت اہلل اعتیل ےن امہری زمک



 

 

 افر اعزجی دیھکی وت امہری ےئل امؽ تمینغ وک الحؽ رفام د ا۔

 وبرکبی، دمحم نب العء، انب ابمرک، رمعم، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امھؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعا :  رافی

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

  

 ...تمینغ ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمتمینغ ےک

     59    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، س٤اک، حرضت ٣ؼٌب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ سٌس :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا و َحسَّ ّٔ ُِٟد٤ِٔص َسِی ا٢َ أََخَذ أَبٔی ٩ِ٣ٔ ا َٗ أَبٔیطٔ 

َّ َوَج١َّ َيِش  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ أَبَی  َٓ ا٢َ َصِب لٔی صََذا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ ا٢ُ ِ َٓ َٔ ١ُِٗ اِِلَِن ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ اِِلَِن أَُٟو٧ََک 

 َواٟزَُّسو٢ٔ 

، اوبتواہن، امسک، رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ہبیتق نب دیعس

ریمے ابپ ےن سمخ ےک امؽ ںیم ےس اکی ولتار ےل یل افر اےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےل رک آےئ افر رعض ایک ہک ہی 

 ےن ااکنر رفام ا وت اہلل زعفلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولتار ےھجم ہبہ رفام دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ےس اافنؽ ےک ابرے ںیم  ااؽ رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام دےئجی ہک اافنؽ اہلل افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل 

 ںیہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعسہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، امسک، رضحت بعصم  :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     60    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ س٤اک ب٩ رحب، حرضت ٣ؼٌب رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی :  راوی

 ٨ًہ ب٩ سٌس



 

 

رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط  َحسَّ

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ٕب  ٠ًََ رَحِ َّی اہللُ  َتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ا  ّٔ ٍُ آَیإت أََػِبُت َسِی َِٟت فٔیَّ أَِربَ ا٢َ ٧َزَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ا٢َ یَا ٔب ب٩ِٔ َس َ٘ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ طُ ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ َؿ َ٘ َٓ ٨٠ِٔیطٔ  ِّٔ ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ َن َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ َحِیُث أََخِذَتطُ ث٥َُّ  ٌِ َوَس٥ََّ٠ َؿ

٨ََُاَئ  ٩ِ٤َ ََّل  َٛ  ١ُ ٌَ ٨٠ِٔیطٔ أَُؤِج ِّٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َن َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ُط  ٌِ ا٢َ َؿ َ٘ َٓ ٨٠ِٔیطٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِّٔ َّی اہللُ َن َُٟط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ  

طُ  ٌِ ا٢ُ ِ َواٟزَُّسو٢ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿ َٔ ١ُِٗ اِِلَِن ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ اِِلَِن ٔ اِْلیَُة َيِشأَُٟو٧ََک  َِٟت صَٔذظ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٩ِ٣ٔ َحِیُث أََخِذَتُط 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش امسک نب رحب، رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس اےنپ ابپ ےس 

ےئ رفامےت ںیہ ہک ریمے ابرے ںیم اچر آںیتی انزؽ وہںیئ اکی دہعف ںیم ےن ولتار یل افر اےس ےل رک یبن یلص اہلل رفاتی رکےت وہ

ف ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی ولتار ےھجم اطع رفام دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس رھک د

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی ولتار  م ےن اہجں ےس یل اےس فںیہ رھک دف وت ںیم ڑھکا وہا افر رھپ رعض رھپ بج ںیم ڑھکا وہا وت ےھجم

 ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی ولتار ےھجم اطع رفام دںی ایک ںیم اس آدیم یک رطح وہ اجؤں اگ ہک سج اک اس ےک ریغب زگارہ ںیہن وت یبن یلص اہلل

 ا اہجں ےس  م ےن ہی ولتار یل ےہ اےس فںیہ رھک دف رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہیلع فملس ےن اس ےس رفام

 ےس اافنؽ ےک ابرے ںیم  ااؽ رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام دےئجی ہک اافنؽ اہلل افر ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل ےہ۔

 ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش امسک نب رحب، رضحت بعصم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعسدمحم نب ینثم، انب اشبر، انب  :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     61    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

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

َّی اہللُ َث ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  یَّّة َوأ٧ََا َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَسٔ ًَ  

٠ُوا بَ  ٓٔیض٥ِٔ َٗٔب١َ  ِّٔ ٌّْٔرا َونُ ًَرَشَ َب ٌّْٔرا أَِو أََحَس  ًَرَشَ َب کَا٧َِت ُسِض٤َا٧ُُض٥ِ اث٨َِا  َٓ ثَْٔرّة  َٛ ٤ُٔ٨وا إٔبًّٔل  َِ َٓ ٌّْٔرا٧َِحٕس   ٌّْٔرا َب

رطػ اکی رکشل ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہلیبق دجن یک 

اجیھب افر اؿ ںیم ںیم یھب اھت وت فاہں مہ ےن تمینغ ےک تہب ےس افٹن اپےئ وت اؿ بس ےک ہصح ںیم ابرہ ابرہ  ا ایگرہ ایگرہ افٹن آےئ 

 افر اکی افٹن زادئ یھب الم۔



 

 

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

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     62    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ ر٣ح، ٟیث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ اب٩ِٔ  و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس

یَّّة َٗٔب١َ ٧َِحٕس َوٓٔیض٥ِٔ اب٩ُِ ٤ًََُز َوأَ٪َّ ُسِض٤َ  َث رَسٔ ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُوا ٔسَوی َذَٟٔک َػل ِّٔ ٌّْٔرا َونُ ًَرَشَ َب ِت اثِىَِی  َِ ا٧َُض٥ِ ب٠ََ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِّرُِظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ْ َِ ٥ِ٠َ ُي َٓ ٌّْٔرا   َب

فملس ےن  ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ہلیبق دجن یک رطػ اکی رسہی اجیھب افر اؿ ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت وت اؿ ےک ہصح ںیم ابرہ افٹن آےئ افر اس 

 ےک العفہ اکی افٹن ز ادہ الم وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس میسقت ںیم وکیئ دبتیلی ںیہن رفامیئ۔

 ، انب رحم، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     63    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی اب :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٩ًَِ ًُب  ٪َ ِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ٕ َو ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

 ٔ أََػب٨َِا إ َٓ ِجُت ٓٔیَضا  رَخَ َٓ ٔلَی ٧َِحٕس  یَّّة إ ٥َ رَسٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ِت ُسِض٤َا٨َُ٧ا اثِىَِی ٤ًََُز  َِ َب٠َ َٓ بًّٔل َو٤ّ٨ََُا 

٨َ٠َا َرُس  َّٔ ٌّْٔرا َوَن ًَرَشَ َب ٌّْٔرا اثِىَِی  ٌّْٔراًَرَشَ َب ٌّْٔرا َب ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   و٢ُ اہللٔ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک



 

 

 اجیھب وت ںیم یھب اؿ ںیم لم رک  لک ایگ وت فاہں ںیمہ تہب ےس رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہلیبق دجن یک رطػ اکی رسہی

افٹن افر رکب اں ںیلم امہرے ہصح ںیم ابرہ ابرہ افٹن آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اکی اکی افٹن ز ادہ اطع 

 رفام ا۔

 نب رمع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دیبعاہلل :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     64    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی، ٗلاب، حرضت ًبیساہللزہْر ب٩ رحب :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ و َحسَّ   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ےک اسھت ایس رطح دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔ زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقب، رضحت دیبع اہلل ےس اس دنس

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقب، رضحت دیبعاہلل :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     65    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوربیٍ، ابوکا١٣، ایوب، اب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، اب٩ ٤ًز، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسی،  :  راوی

 ٫ارو٪ ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ، حرضت ٧آٍ

 ًَ اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََاظ أَبُو اٟزَّبٔی ِوٕ٪ و َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ِ أَیُّوَب ح و َحسَّ

ث٨ََا یَّٕة ح و َحسَّ ٔلَیَّ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز کَاَ٪ فٔی رَسٔ ََٜتَب إ َٓ  ١ٔ َٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ ٍٕ أَِسأَُٟطُ  ٔ ٔلَی ٧َآ تَِبُت إ َٛ ا٢َ  ًَِبُس اٟزَّ  َٗ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ٚٔ اب٩ُِ َرآ ا زَّ

 َ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ح و َحسَّ ُض٥ِ  َرنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس ک٠ُُّ

ٔ ٧َِحَو َحسٔیثٔض٥ِٔ  ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ  ٧َآ

، انب ایب دعی، انب توؿ، انب رمع، انب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، ومیس، اھرفؿ ایلی، انب اوبرعیب، اوباکلم، اویب، انب ینثم



 

 

 فبہ، ااسہم، رضحت انعف ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایہن دحوثیں یک رطح ہی دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

ارلزاؼ، انب رججی، ومیس، اھرفؿ ایلی، اوبرعیب، اوباکلم، اویب، انب ینثم، انب ایب دعی، انب توؿ، انب رمع، انب راعف، دبع :  رافی

 انب فبہ، ااسہم، رضحت انعف

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     66    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رسیخ ب٩ یو٧ص، ٤ًزو ٧اٗس، ًبساہلل ب٩ رجاء، یو٧ص، زہزی، حرضت سا٥ٟ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَجإئ  ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ یِٕخ  ُى ٟرُٔسَ ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا٠َّٟ ًَ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َو ث٨ََا رُسَ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ یُو٧َُص 

َٓأََػ  َسا٥ٕٟٔ  ُِٟد٤ِٔص  ًّل ٔسَوی َنٔؼیب٨َٔا ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َن َّی اہللُ  ٨َ٠َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ ا٢َ َن َٗ ْٖ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ابَىٔی َطارٔ

َٜبْٔرُ  ٤ُِٟٔش٩ُّ اِل ُٖ ا ارٔ  َواٟظَّ

ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ  رسجی نب ویسن، رمعف اندق، دبعاہلل نب راجء، ویسن، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن سمخ ںیم ےس امہرا وج ہصح اتنب اھت اس ےک العفہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ 

 اطع رفام ا وت ےھجم اشرػ الم افر اشرػ ڑبی رمع اک افٹن وہات ےہ۔

 اہلل نب راجء، ویسن، زرہی، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنعرسجی نب ویسن، رمعف اندق، دبع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     67    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 از ب٩ رسی، اب٩ ٣بارک، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہ٨ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ  ثَىٔی رَحِ ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ص٤َُا  َوصِٕب لِٔکَ

یَّّة ب٨َٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَسٔ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٔ ا٢َ َن َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ىٔی  َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ َرَجائٕ ب٩ِٔ ٔطَضإب   ِحو

ےہ ہک رفام ا  انہد نب رسی، انب ابمرک، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی



 

 

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رسہی وک تمینغ اک امؽ اطع رفام ا آےگ انب راجء یک دحثی یک رطح دحثی ابمرہک وقنمؽ 

 ےہ۔

 انہد نب رسی، انب ابمرک، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تمینغ ےک ایبؿ ںیم

     68    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث جسی، ً٘ی١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حرضت ًبساہلل رضی  :  راوی

ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟسٕ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب   

ِس  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ّة َسا٥ٕٟٔ  ُٔٔشض٥ِٔ َخاػَّ ایَا ِٔلَِن َ ُث ٩ِ٣ٔ اٟرسَّ ٌَ َف ٩ِ٣َ َیِب ٌِ ١ُ َب ِّٔ کَاَ٪ ی٨َُ

ُِٟد٤ُِص فٔی َذَٟٔک َوأجْب ک٠ُِّطٔ  َِٟحِیٔع َوا ٔة ا ًَا٣َّ ِش٥ٔ  َٗ  ٔسَوی 

ر اؽ دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل دجی، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رساہی ںیم نج وک ےتجھب اؿ ںیم ےس ھچک وک اؿ ےک امؽ تمینغ ںیم ہصح ےک العفہ ھچک اخص وطر رپ یھب اطع 

 رفامےت افر سمخ وپرے رکشل ےک ےئل فابج اھت۔

 ٰیل ہنعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل دجی، لیقع نب اخدل، انب اہشب، اسمل، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ...وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     69    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ہظی٥، یحٌی ب٩ سٌیس، ٤ًز ب٩ ٛثْر، ا٠ٓح، حرضت ابو٣ح٤س انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ثْٔر َٛ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٕس اِِلَِنَؼارٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣َُح٤َّ ٠ََح  ِٓ أَ



 

 

َِٟحٔسیَث  َتؽَّ ا ِٗ َتاَزَة َوا َٗ ا٢َ أَبُو  َٗ ا٢َ  َٗ َتاَزَة  َٗ  َوکَاَ٪ َج٠ٔیّشا ِٔلَبٔی 

ییحی نب ییحی یمیمت، میشہ، ییحی نب دیعس، رمع نب ریثک، احلف، رضحت اوبدمحم ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت 

 اتقدہ ےک اسھت ےھت اوہنں ےن اہک ہک رضحت اوباتقدہ ےن رفام ا افر رھپ دحثی ایبؿ یک۔اوب

 ییحی نب ییحی یمیمت، میشہ، ییحی نب دیعس، رمع نب ریثک، احلف، رضحت اوبدمحم ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     70    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہلل  ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یحٌی، ٤ًز ب٩ ٛثْر ب٩ ا٠ٓح، حرضت ابو٣ح٤س رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوٗتازہ رضی :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

سٕ  ٩ًَِ أَبٔی ٣َُح٤َّ  ٕ ثْٔر َٛ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َتاَزَة أَ٪َّ أَبَا و َحسَّ َٗ  ٣َِولَی أَبٔی 

َِٟحٔسیَث  َٚ ا ا٢َ َوَسا َٗ َتاَزَة  َٗ 

احلف، رضحت اوبدمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ومیل ےس ہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، رمع نب ریثک نب 

 رفاتی ےہ ہک رضحت اوباتقدہ ےن رفام ا افر زگہتش دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، ییحی، رمع نب ریثک نب احلف، رضحت اوبدمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوباتقد :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     71    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ز ، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحٌی ب٩ سٌیس ، ٤ًز ب٩ ٛثْر، اب٩ ا٠ٓح، ابو٣ح٤س ٣ولی حرضت ابوكاہ :  راوی

 ابوٗتازہ

َٝ ب٩َِ  ٔ ُت ٣َاٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  َُٟط أَِخبََر٧َا  ُى  ِٔ ٠َ٣َُة َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ثَىٔی َیِحٌَیَحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ب٩ُِ  أ٧ََٕص َي

جِ  ا٢َ ََخَ َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  َتاَزَة  َٗ ٕس ٣َِولَى أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی ٣َُح٤َّ ٠ََح  ِٓ ٔ ب٩ِٔ أَ ثْٔر َٛ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  َّى اہللُ َس ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا ٣َ



 

 

 َٟ ِی٨َا کَا٧َِت ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠َْٔن َجِو َ٘ َِٟت ا ا َّ٤٠َ َٓ ًَا٦َ ح٨َُِْٕن   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًًََل َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ًَ ِس  َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ أَیُِت َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ رَفَ َٗ ْة 

ًَلَیَّ  َب١َ  ِٗ ًَاتٔ٘ٔطٔ َوأَ ًَلَى َحِب١ٔ  بُِتطُ  رَضَ َٓ َّی أََتِیُتطُ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ  َِٟیطٔ َحً ٔ َٓاِسَتَسِرُت إ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ّة َوَجِسُت ٨ِ٣َٔضا  ا ىٔی َؿ٤َّ َّ٤ ـَ َٓ

٤َِِٟؤت ث٥َُّ  ٠ُِت أ٣َِزُ اہللٔ ث٥َُّ إٔ٪َّ  رٔیَح ا ُ٘ َٓ ا٢َ ٣َا ٨٠َّٟٔأض  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ِ٘ ٠َٔح َٓ أَِرَس٠َىٔی  َٓ ٤َِِٟوُت  طُ ا َٛ وا أَِزَر ٌُ  ا٨َّٟاَض َرَج

 َ٨ ٠ًََِیطٔ بَیِّ ُط  َٟ تٔیًّل  َٗ َت١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٠ُِت ٩ِ٣َ َيِظَضُس َوَج٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُط َس٠َبُُط  َٓ ْة 

٤ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٝ ٔ ا٢َ ٣ِٔث١َ َذٟ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ  لٔی ث٥َُّ َج٠َِشُت ث٥َُّ  َ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ أَٟثَة  َٝ اٟثَّ ٔ ا٢َ َذٟ َٗ ٠ُِت ٩ِ٣َ َيِظَضُس لٔی ث٥َُّ َج٠َِشُت ث٥َُّ  ُ٘ َٓ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّى اہللُ  َٚ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َس٠َُب اہللٔ َػل ِو٦ٔ َػَس َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ َة  ِٟ٘ٔؼَّ ٠َِیطٔ ا ًَ َؼِؼُت  َ٘ َٓ َتاَزَة  َٗ َٝ یَا أَبَا  َٟ  ٥َ ٣َا 

ٔلَى أَ  ٤ُٔس إ ٌِ ُٙ ََّل َصا اہللٔ إّٔذا ََّل َي ی سِّ ا٢َ أَبُو برَِکٕ اٟؼِّ َٗ طٔ َو ِّ٘ أَِرٔؿطٔ ٩ِ٣ٔ َح َٓ تٔی١ٔ ٨ًِٔٔسی  َ٘ ِٟ َٝ ا ٔ ٩ًَِ َس َذٟ ات١ُٔ  َ٘ ٕس ٩ِ٣ٔ أُُسٔس اہللٔ يُ

ًِٔلطٔ إٔیَّ  َ أ َٓ  َٚ ٥َ َػَس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٝ َس٠ََبطُ  ٔلی ٌِ ُی َٓ ٩ًَِ َرُسؤٟطٔ  ََ اہللٔ َو ِر ُت اٟسِّ ٌِ ٔ ب َٓ ا٢َ  َٗ ًَِلانٔی  َ أ َٓ اُظ 

 ٔ إ َٓ ا فٔی بَىٔی َس٤َٔ٠َة  ّٓ ُت بٔطٔ ٣َرِخَ ٌِ ابَِت ٔلیطٔ َٓ ٌِ ا٢َ أَبُو برَِکٕ لَِکَّ ََّل يُ َ٘ َٓ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث  ٠َُِّتطُ فٔی اِْلِٔسًَل٦ ٢ُ ٣َا٢ٕ َتأَث َّطُ َِلَوَّ ٧

َُ أََسّسا ٩ِ٣ٔ أُُسٔس اہللٔ  یِٕع َویََس ٍَ ٩ِ٣ٔ َُقَ ٔ  أَُؿِیب

، اوبدمحم ومیل رضحت اوباتقدہ رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اوباطرہ ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، ییحی نب دیعس ، رمع نب ریثک، انب احلف

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت زغفہ نینح ےک ےئل ےلکن وت بج امہرا اقمہلب وہا وت املسمونں وک ھچک تسکش وہیئ رضحت اتقدہ ریض اہلل

 اکی آدیم رپ ھڑاھیئ ےئک وہےئ ےہ ںیم اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک رشموکں ںیم ےس اکی آدیم املسمونں ںیم ےس

اس یک رطػ وھگام اہیں کت ہک اس ےک ےھچیپ ےس آرک اس یک ہش رگ رپ ولتار امری افر فہ ریمی رطػ ڑباھ افر اس ےن ےھجم ڑکپ ایل افر 

وخد رم ایگ ںیم رضحت رمع نب اس ےن ےھجم اانت داب ا ہک اس ےس ومت اک ذاہقئ وسحمس رکےن اگل نکیل اس ےن ےھجم وفرا یہ وھچڑ د ا افر فہ 

( اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس لم ایگ وت اوہنں ےن رفام ا ولوگں وک ایک وہ ایگ ےہ ںیم ےن رعض ایک اہلل اعتیل اک مکح رھپ)ھچک دری دعب

فر اس لتق رپ اس ےک ولگ فاسپ ولٹ آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھٹیب ےئگ افر رفام ا ہک وج آدیم یسک اکرف وک لتق رکے ا

اپس وگاہ یھب وموجد وہں اسامؿ ایس اک ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ڑھکا وہا افر ںیم ےن اہک وکؿ ےہ وج ریمی 

 فملس ےن رفام ا وگایہ دے رھپ ںیم ھٹیب ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ ایس رطح رفام ا ںیم رھپ ڑھکا وہ ایگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اے اوباتقدہ ےھجت ایک وہ ایگ ےہ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وپرا فاہعق ایبؿ رک د ا ولوگں ںیم ےس اکی آدیم ےنہک اگل

 ںیل اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےن چس اہک ےہ افر وتقمؽ اک اسامؿ ریمے اپس ےہ اب آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس انم

ہک ہی اےنپ قح ےس دربتسار وہ اجےئ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ںیہن اہلل یک مسق رہزگ ںیہن اکی اہلل اک ریش 



 

 

اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس ڑلے افر وتقمؽ ےس انیھچ وہا امؽ ےھجت دے دے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ا ہک اوبرکب چس  ہہ رےہ ںیہ وت اؿ وک دے دے اس ےن فہ امؽ ےھجم دے د ا ںیم ےن زرہ  چی رک اس یک  تمی ےس ینب ہملس فملس ےن رفام

ےک ہلحم ںیم اکی ابغ رخدیا افر ریما ہی الہپ امؽ اھت وج امالؾ یک ربتک ےس ےھجم الم افر ثیل یک دحثی ںیم ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض 

 رہزگ ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہی امؽ رقشی یک اکی ولیڑی وک ںیہن دںی ےگ افر اہلل اعتیل ےک ریشفں ںیم اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا

 ےس اکی ریش وک ںیہن وھچڑںی ےگ۔

 اوباطرہ ، دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، ییحی نب دیعس ، رمع نب ریثک، انب احلف، اوبدمحم ومیل رضحت اوباتقدہ :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     72    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، یوسٕ ب٩ ٣اجظو٪، ػاٟح :  راوی

بِ  ًَ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ٤َِٟأجُظؤ٪  ُٕ ب٩ُِ ا ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا یُوُس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕٖ ِو ًَ سٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

 ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ َٓإَٔذا أ٧ََا بََِْن أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی َؤط٤َالٔی  ِّٕ یَِو٦َ بَِسٕر ٧ََوزُِت  ْٕ فٔی اٟؼَّ ٔ ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا َواٗ َٗ َّطُ  أ٧َ

٤َزَنٔی أََحُسصُ  َِ َٓ ٍَ ٨ِ٣ُٔض٤َا  ٨ُِت بََِْن أَِؿ٠َ ُٛ ِو  َٟ ا٢َ یَ ًَُُل٣َِْٔن ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َحٔسیَثٕة أَِس٨َا٧ُُض٤َا َت٨٤ََِّیُت  َ٘ َٓ ُٖ أَبَا ٤َا  ٔ ز ٌِ ٥ًَِّ َص١ِ َت ا 

َّی ا َُّط َيُشبُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أُِخبٔرُِت أ٧َ َٗ َِٟیطٔ یَا اب٩َِ أَخٔی  ٔ ٥ِ َو٣َا َحاَجُتَک إ ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ  َٗ َّٟٔذی َجِض١ٕ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ ہللُ 

ُٚ َسَوازٔی َسَواَزظُ  ارٔ َٔ َٟئ٩ِٔ َرأَیُِتطُ ََّل ُي  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ ا٢َ  َن َ٘ َٓ ٤َزَنٔی اِْلََخُ  َِ َٓ ِبُت َٟٔذَٟٔک  حَّ ٌَ َت َٓ ا٢َ  َٗ ًَِح١ُ ٨٣َّٔا  َ َّی ی٤َُوَت اِِل َحً

٠ُِت أَََّل َتَزَیأ٪ َصَذا َػاحٔبُُٜ  ُ٘ َٓ ٔلَی أَبٔی َجِض١ٕ َیزُو٢ُ فٔی ا٨َّٟأض  ٥ِ٠َ أَِنَظِب أَِ٪ ٧ََوزُِت إ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣ِٔث٠ََضا  َٗ ٨ًَِطُ  َّٟٔذی َتِشأَََّلٔ٪   ٤َا ا

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا إ َٓ َتًَلُظ ث٥َُّ اِنََصَ َٗ َّی  ِیض٤َٔا َحً َٔ بَاُظ بَٔشِی َٓرَضَ ابَِتَسَراُظ  َت٠َطُ َٓ َٗ ا٢َ أَی٤َُُّٜا  َ٘ َٓ أَِخبََراُظ  َٓ َس٥ََّ٠ 

یِ  َٔ ا٢َ ص١َِ ٣ََشِحُت٤َا َسِی َ٘ َٓ َت٠ُِت  َٗ ا٢َ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا أ٧ََا  َ٘ َضی َٓ َٗ َت٠َُط َو َٗ ٤َا  ُٛ ا٢َ لِٔکَ َ٘ َٓ ِْٔن  َٔ ِی ٨ََوَز فٔی اٟشَّ َٓ اََّل ََّل  َٗ ٤َُٜا 

اَئ  ًَرِفَ اذُ ب٩ُِ  ٌَ َِٟح٤ُوحٔ َو٣ُ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ اذُ ب٩ُِ  ٌَ َِٟح٤ُؤح َواٟزَُّجًَلٔ٪ ٣ُ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ  بَٔش٠َبٔطٔ ٤ُٟٔ

، رضحت دبعارلنمح نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک زغفہ دبر ےک ییحی نب ییحی یمیمت، ویفس نب اموشجؿ، اصحل نب اربامیہ

دؿ ںیم فص ںیم ڑھکا اھت ںیم اےنپ داںیئ افر ابںیئ ایک داتھکی وہں ہک ااصنر ےک دف ونوجاؿ ڑلےک ڑھکے ںیہ ںیم ےن امگؿ ایک ہک اکش 

 دفراؿ اؿ ںیم ےس اکی ڑلےک ےن ریمی رطػ ااشرہ رک ےک اہک ہک ںیم اطوتقر آدویمں ےک درایمؿ ڑھکا وہات وت ز ادہ رتہب اھت ایس



 

 

اے اچچ اجؿ! ایک آپ اوبلہج وک اجےتن ںیہ ںیم ےن اہک اہں افر اے ےتجیھب ےھجت اس ےس ایک اکؾ اس ےن اہک ہک ےھجم ربخ یلم ےہ ہک فہ 

ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ںیم اس وک دھکی ولں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اگایلں داتی ےہ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ف دقرت 

ریما مسج اس ےک مسج ےس دحیلعہ ںیہن وہ اتکس اہیں کت ہک فہ رم اجےئ رضحت دبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک ےھجم اس یک ابت ےس بجعت 

زگری یھت ہک  وہا ایس دفراؿ ںیم دفرسے ڑلےک ےن ےھجم ااشرہ رک ےک ایس رطح اہک رضحت دبعارلنمح ےن اہک ہک ایھب ھچک دری یہ

ریمی رظن اوبلہج یک رطػ زپی فہ ولوگں ںیم وھگؾ راہ اھت ںیم ےن اؿ ڑلوکں ےس اہک ایک  م دھکی ںیہن رےہ ہک ہی فیہ اوبلہج ےہ سج 

ےک ابرے ںیم  م ھجم ےس وپھچ رےہ ےھت فہ وفرا اس یک رطػ ےٹپھج افر ولتارںی امر امر رک اےس لتق رک ڈاال رھپ فہ دفونں ڑلےک ر اؽ 

فملس وک اس یک ربخ دی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م دفونں ےن   یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ولےٹ افر آپ یلص اہلل ہیلعاہلل

اینپ اینپ ولتار ےس اس اک وخؿ اصػ رک د ا ےہ اوہنں ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفونں یک ولتارفں وک داھکی وت آپ یلص 

 فملس ےن رفام ا  م دفونں ےن اوبلہج وک لتق ایک ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعمذ نب رمعف نب  عوع وک اوبلہج اہلل ہیلع

 ےس انیھچ وہا امؽ اؿ دفونں ڑلوکں اعمذ نب رمعف نب  عوع افر اعمذ نب رفعاء ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دےنی اک مکح رفام ا۔

 ، ویفس نب اموشجؿ، اصحل نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی یمیمت :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم
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ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣ٌاویة ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبْر، حرضت ًود ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ٕح أَِخبََر٧َا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  و َحسَّ  ٩ًَِ اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ُ

 َٓ أََراَز َس٠ََبُط  َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ َت١َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ح٤ََِْٔر َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ َِٟؤٟیسٔ ُجَبِْر طُ َخأُٟس ب٩ُِ ا ٌَ ٨َ٤َ

ا٢َ َٟٔدأٟٕس ٣َا ٣َ َوکَاَ٪ َوأّٟیا  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ ُٖ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ِو ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ ٔلَیطُ ٠ًََِیض٥ِٔ  ٌِ َک أَِ٪ ُت ٌَ ٨َ

َحزَّ  َٓ  ٕٖ ِو ٌَ ٤َزَّ َخأْٟس بٔ َٓ َِٟیطٔ  ٔ طُ إ ٌِ َٓ ا٢َ اِز َٗ ا٢َ اِسَتِٜثَرِتُُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ُت  َس٠ََبطُ  ََٟک ٣َا َذََکِ ا٢َ َص١ِ أ٧ََِحزُِت  َٗ بٔزَٔزائٔطٔ ث٥َُّ 

اِس  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َش٤ٔ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلطٔ َیا َخأُٟس ََٟک ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ ََّل ُت َ٘ َٓ َب  ـٔ ِِ ُت

ٔلطٔ یَا َخأُٟس ص١َِ  ٌِ ًَاصَ  ََّل ُت ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ اِستُرِعَٔی إٔبًّٔل أَِو ٤ّ٨ََُا رَفَ َٛ ٤ََّا ٣ََث٥ُُِٜ٠ َو٣ََث٠ُُض٥ِ  وَ٪ لٔی أ٣ََُزائٔی إ٧ٔ ُٛ ََّن أْمُتَْن َتارٔ ا ث٥َُّ َتَحْ



 

 

 َٛ ُوُظ َل٥ُِٜ َو ِٔ َؼ َٓ ِسَرُظ  َٛ ِت  َٛ َوُظ َوَتَز ِٔ بَِت َػ رَشٔ َٓ ًَِت ٓٔیطٔ  َٓرَشَ أَِوَرَزَصا َحِوّؿا  َٓ َیَضا  ِ٘ ٠َِیض٥ِٔ َس ًَ  ِسُرُظ 

 نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج، رضحت توج نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 

ة
ب 
اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، اعمف

ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ہلیبق ریمح ےک اکی آدیم ےن دونمشں ےک اکی آدیم وک لتق رک د ا افر بج اس ےن اس اک اسامؿ ےنیل اک 

 رادہ ایک وت رضحت اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اسامؿ وک رفک ایل فہ اؿ رپ رگناؿ ےھت رھپ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملسا

یک دختم ںیم آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس یک ربخ دی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اخدل ےس رفام ا ہک ےھجت سک ےن 

امؿ دےنی ےس عنم ایک رضحت اخدل ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن )اس اسامؿ وک( تہب ز ادہ اھجمس آپ یلص اہلل اس وک اس

ہیلع فملس ےن رفام ا ہک اےس اسامؿ دے دف رھپ رضحت اخدل، رضحت توػ ےک اپس ےس زگرے وت اوہنں ےن رضحت اخدل یک اچدر 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذرک ایک اھت فیہ وہا ےہ ان؟ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ابت نس یل یچنیھک رھپ رفام ا ایک ںیم ےن وج ر اؽ اہلل 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس انراض وہ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اوباخدل وت اےس ہن دے اے اخدل وت اےس ہن دے ایک  م 

ری افر اؿ یک اثمؽ ایسی ےہ سک ے یسک آدیم ےن افٹن  ا رکب اں رچاےن ےک ےئل ںیل ریمے رگناونں وک وھچڑےن فاےل وہ ویکہکن اہمت

 رھپ اؿ اجونرفں ےک اپین ےنیپ اک فتق دھکی رک اؿ وک وحض رپ ال ا افر اوہنں ےن اپین انیپ رشفع رک د ا وت اصػ اصػ اپین اوہنں ےن یپ ایل

  ںیہ افر ربی زیچ رگناونں ےک ےئل ںیہ۔افر ٹھچلت وھچڑ د ا وت اصػ ینعی دمعہ زیچںی اہمترے ےئل

 نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج، رضحت توج نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 

ة
ب 
اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، اعمف

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم
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 زہْر ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص ح٨فی، ًرک٣ة ب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ة، حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ  ٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبِْر  ٩ًَِ ٤ًَِزٕو  َواُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا َػ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ب٩ُِ رَحِ  ٕ ِْر َٔ نُ

َُزَِو  ٍَ َزیِسٔ ب٩ِٔ َحارٔثََة فٔی  َد ٣َ ٍَ ٩ِ٣َ ََخَ ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اِِلَِطَحعٔیِّ  ِو ًَ ىٔی ٣ََسزٔیٌّ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٔ ٣ُِؤَتَة َوَرا ة

َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ  ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحؤظ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحسٔیَث  َٚ ا َِٟی٩ٔ٤َ َوَسا ٠ُِت یَا َخأُٟس أ٣ََا  ا ُ٘ َٓ  ْٖ ِو ًَ ا٢َ  َٗ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٜٔىِّی اِسَتِٜثَرِتُطُ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ بَلَی َوَل َٗ ات١ٔٔ  َ٘ ٠َٔب ٠ِٟٔ َضی بٔاٟشَّ َٗ  ٥َ  ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

زریہ نب رحب ، فدیل نب ملسم ، وفصاؿ نب رمعف ، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ، ریفن ، توػ نب امکل ایعجش ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ 

ہث ےک اسھت زغفہ ومہت ںیم ےلکن افر نمی ےس ےھجم دمد یلم افر رھپ ایس رطح ہک ںیم اؿ ولوگں ےک اسھت ت ال ہک وج رضحت زدی نب احر

یبن رکمی یلص اہلل ہیلع ےس رفاتی رکےت وہےئ دحثی لقن یک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک رضحت توػ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک 

بلس دولا ا ےہ ؟ اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن نکیل ںیم اے اخدل ایک  م اجےتن وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اقلت وک وتقمؽ اک 

 اےس ز ادہ اتھجمس وہں۔

، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

مة
سل
 نب امعر، ا اس نب 

 

 زریہ نب رحب، رمع نب ویسن یفنح، رکعمة

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وتقمؽ وک بلس رکےن رپ اقلت ےک ااقحتسؼ ےک ایبؿ ںیم

     75    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، حرضت ایاض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ثَىٔی إٔیَاُض ب٩ُِ َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص ا ٕب َحسَّ ثَىٔی أَبٔی َس٤َ٠َُة ا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  َس٤َ٠ََة َحسَّ

٥َ َصَوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُزَِو٧َا ٣َ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ اِِل َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی ٣َ هَّ ـَ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ ٧ََت َٓ زَٔ٪ 

َِٟح١َ٤َ  َس بٔطٔ ا یَّ َ٘ َٓ بٔطٔ  َ٘ ا ٩ِ٣ٔ َح ّ٘ ََ ك٠ََ َ أ٧ََاَخطُ ث٥َُّ ا٧َِتز َٓ ًَلَی َج١ٕ٤َ أَِح٤ََز  ٥َ إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  ِو٦ٔ َوَس٠َّ َ٘ ِٟ ٍَ ا ی ٣َ سَّ َِ ٦َ یََت سَّ َ٘ ث٥َُّ َت

١َ یَ  ٌَ ِیَس َوَج َٗ  َٙ أَك٠َِ َٓ َتَی َج٠َ٤َطُ  أ َٓ َد َيِظَتسُّ  ٨َا ٣َُظاْة إٔذِ ََخَ ـُ ٌِ ٔ َوَب ِضز ْة فٔی اٟوَّ َّٗ ْة َورٔ َٔ ٌِ ٠َِیطٔ ٨ُِوزُ َوٓٔی٨َا َؿ ًَ َس  ٌَ َٗ ُظ ث٥َُّ أ٧ََاَخطُ َو

ا٢َ َس٤٠ََ  َٗ اَئ  َٗ ٕة َوِر َٗ ًَلَی ٧َا طُ َرُج١ْ  ٌَ َب اتَّ َٓ َِٟح١ُ٤َ  اِطَتسَّ بٔطٔ ا َٓ أَثَاَرُظ  ةٔ ث٥َُّ َٓ َٗ ٨َُُِٜٓت ٨ًَِٔس َورٔٔک ا٨َّٟا ِجُت أَِطَتسُّ  ُة َوََخَ

ا َّ٤٠ََٓ أ٧ََِدُتُط  َٓ َِٟح١ٔ٤َ  ٔ ا َّی أََخِذُت بٔدَٔلا٦ ٣ُِت َحً سَّ َ٘ َِٟح١ٔ٤َ ث٥َُّ َت ٨ُِت ٨ًَِٔس َورٔٔک ا ُٛ َّی  ٣ُِت َحً سَّ َ٘ بََتُط فٔی اِِلَِرٔق  َت ِٛ ٍَ ُر َوَؿ

 ِ بُِت َرأ رَضَ َٓ َب٠َىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ اِختََركُِت َسِیفٔی  ِ٘ َٓاِسَت ٠َِیطٔ َرِح٠ُُط َؤسًَلحُطُ  ًَ ُٗوزُُظ  َِٟح١ٔ٤َ أَ ٨ََسَر ث٥َُّ ٔجئُِت بٔا َٓ َض اٟزَُّج١ٔ 

َُٟط َس٠َبُ  ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ اُٟوا اب٩ُِ اِِل َٗ َت١َ اٟزَُّج١َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ُط  ٌَ ٥َ َوا٨َّٟاُض ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ َػل  طُ أَِج٤َ

، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ 

 

مة
سل
 نب امعر، ا اس نب 

 

زریہ نب رحب، رمع نب ویسن یفنح، رکعمة

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت حبص اک انہتش رک رےہ ےھت ہک اکی آدیم رسخ افٹن رپ  اار وہ رک آ ا رھپ اس آدیم ےن اس افٹن وک 

  ہمس اس یک  رم ںیم ےس اکنال افر اےس ابدنھ د ا رھپ فہ آےگ ڑباھ افر امہرے اسھت اھکان اھکےن اگل افر اد ر اد ر دےنھکی اگل اھٹب ا رھپ اکی

افر مہ ولگ زمکفر افر  اارویں ےس اخیل ےھت افر ھچک مہ ںیم ےس دیپؽ یھب ےھت اےنت ںیم فہ دلجی ےس ت ال افر اےنپ افٹن ےک اپس 



 

 

وھکال رھپ اس افٹن وک اھٹب ا افر اس رپ اھٹیب افر افٹن وک ڑھکا ایک افر رھپ اےس ےل ےک اھبگ زپا اکی آدیم ےن اخیک  آ ا افر اس اک  ہمس

رگن یک افینٹن رپ اس اک اھچیپ ایک رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یھب دلجی ںیم ت ال ںیم اس افینٹن یک رسنی ےک 

ر آےگ ڑباھ اہیں کت ہک ںیم افٹن یک رسنی ےک ابلکل اپس چنہپ ایگ رھپ ںیم افر آےگ ڑباھ اہیں کت ہک ںیم ےن اپس وہ ایگ رھپ ںیم اف

ےک رس اس افٹن یک لیکن ڑکپیل افر ںیم ےن اےس اھٹب ا افر سک ے یہ اس ےن اانپ انٹھگ زنیم رپ اکیٹ ںیم ےن اینپ ولتار چنیھک یل افر اس آدیم 

افٹن اس ےک اجکفے افر اہحلس تیمس ےل رک آ ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن افر آپ یلص اہلل ہیلع  رپ امری فہ رم ایگ رھپ ںیم

فملس ےک اسھت ولوگں ےن ریما اابقتسؽ ایک افر رفام ا سک ےن اس آدیم وک لتق ایک ےہ وت بس ےن رعض ایک رضحت ہملس نب اوکع ریض 

 ملس ےن رفام ا اس اک اسرا اسامؿ رضحت ہملس نب اوکع اک ےہ۔اہلل اعتٰیل ہنع ےن وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

 زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، رضحت ا اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...ؾ دے رک املسمؿ دیقویں وک ڑھچاےن ےک ایبؿ ںیمااعن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ااعنؾ دے رک املسمؿ دیقویں وک ڑھچاےن ےک ایبؿ ںیم

     76    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ س٤٠ہ رضی زہْر ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ة، حرضت ایاض رضی ا :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ثَىٔی إٔیَاُض ب٩ُِ َس  إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َُزَِو٧َا َحسَّ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٤َ٠ََة َحسَّ

َزُظ َر  ٠َِی٨َا أَبُو برَِکٕ أ٣ََّ ًَ زَاَرَة َو ْة أ٣ََز٧ََا أَبُو َٓ ًَ ٤َِٟأئ َسا ا کَاَ٪ بَِی٨َ٨َا َوبََِْن ا َّ٤٠َ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  برَِکٕ ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٕٙ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  ٔلَی ٨ًُُ ٠َِیطٔ َوَسَيی َوأ٧َُِوزُ إ ًَ َت١َ  َٗ َت١َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ٤َِٟاَئ  َوَرَز ا َٓ اَرَة  َِ ِٟ زَِّس٨َا ث٥َُّ َط٩َّ ا ٌَ َدٔظیُت َٓ َٓ َرارٔیُّ  أض ٓٔیض٥ِٔ اٟذَّ

حٔئِ  َٓ ُٔوا  َٗ ِض٥َ َو ا َرأَِوا اٟشَّ َّ٤٠َ َٓ َِٟحَب١ٔ  َِٟحَب١ٔ رَف٣ََِیُت بَٔشِض٥ٕ بَِی٨ُض٥ِ َوبََِْن ا ٔلَی ا ونٔی إ ُ٘ ٔ ُُٗض٥ِ َوٓٔیض٥ِٔ ا٣َِزأَْة أَِ٪ َيِشب ُت بٔض٥ِٔ أَُسو

 َٗ ٍْ ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ  ِظ َٗ ٠َِیَضا  ًَ َٓزَاَرَة  َّی أََتِیُت بٔض٥ِٔ أَبَا ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ُتُض٥ِ َحً ِ٘ ُش َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ََٟضا ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ ا َضا اب٨َِْة  ٌَ ٣َ ٍُ َل ٍُ ا٨ِّٟ ِظ َ٘ ِٟ ا٢َ ا

٠ََ٘ٔیىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َضا ثَِوبّا  َٟ ُت  ِٔ َظ َٛ ٤َِٟٔسی٨ََة َو٣َا  ٔس٨َ٣ِا ا َ٘ َٓ ٠َىٔی أَبُو برَِکٕ اب٨ََِتَضا  َّٔ ٨َ َٓ ًَ  برَِکٕ  َّی اہللُ  ٚٔ َػل و ٥َ فٔی اٟشُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َ ََٟضا ث ُت  ِٔ َظ َٛ ًَِحبَِتىٔی َو٣َا  ِس أَ َ٘ َٟ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ  ُ٘ َٓ ٤َِٟزِأََة  ا٢َ یَا َس٤َ٠َُة َصِب لٔی ا َ٘ َّی اہللُ َٓ ََٟ٘ٔیىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِوبّا ث٥َُّ 



 

 

 َ٘ َٓ  ٔٚ و ٔس فٔی اٟشُّ َِ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا ُت ًَ ِٔ َظ َٛ ََٓواہللٔ ٣َا  ََٟک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٠ُِت هَٔی  ُ٘ َٓ ٤َِٟزِأََة ِ أَبُوَک  ا٢َ لٔی یَا َس٤َ٠َُة َصِب لٔی ا

َسی بَٔضا ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ  َٔ َٓ ََّٜة  ٔلَی أَص١ِٔ ٣َ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َب َٓ َضا ثَِوبّا  ٤ُِِٟش  َٟ َّٜةَ ا وا ب٤َٔ  ٤ٔ٠َْٔن کَا٧ُوا أرُٔسُ

، رضحت ا اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ 

 

مة
سل
زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، ا اس نب 

ںیم اہجد ایک رکےت ںیہ ہک ھجم ےس ریمے ابپ ےن ایبؿ ایک ہک مہ ےن ہلیبق زخارہ ےک اسھت رضحت اوبرکب ریض اہلل یک رس ربایہ 

ی رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ رپ اریم انب ا اھت وت بج امہرے افر اپین ےک درایمؿ اکی ڑھگ

 رہ اک افہلص ابح  رہ ایگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ مکح رفام ا مہ رات ےک آرخی ہصح ںیم ارت زپے افر رھپ ںیمہ

رطػ ےس ہلمح رکےن اک مکح رفام ا اپین رپ ےچنہپ سپ فاہں وج لتق وہایگ  ا فہ لتق وہایگ افر ھچک ولگ دیق وہےئ افر ںیم اؿ ولوگں ےک 

 وتاکی ہصح ںیم دھکی راہ اھت ہک سج ںیم اکرففں ےک ےچب افر تورںیت ںیھت ےھجم ڈر اگل ہک ںیہک فہ ھجم ےس ےلہپ یہ اہپڑ کت ہن چنہپ اجںیئ 

ںیم ےن اؿ ےک افر اہپڑ ےک درایمؿ اکی ریت اکنیھپ بج اوہنں ےن ریت داھکی وت بس رہھٹ ےئگ ںیم اؿ بس وک ریھگ رک ےل آ ا اؿ 

ولوگں ںیم ہلیبق زفارہ یک تورت یھت وج ڑمچے ےک ڑپکے ےنہپ وہےئ یھت افر اس ےک اسھت رعب یک نیسح رتنی اکی ڑلیک یھت 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آایگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فہ ڑلیک ااعنؾ ےک وطر رپ  ںیم اؿ بس وک ےل رک رضحت اوبرکب

 ےھجم انعتی رفام دی بج مہ دمہنی ونمرہ آےئگ افر ںیم ےن ایھب کت اس ڑلیک اک ڑپکا ںیہن وھکال اھت ہک ابزار ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ہملس ہی ڑلیک ےھجم دے دف ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ  فملس ےن ریمی الماقت وہیئگ وت آپ یلص

اہلل یک مسق ہی ڑلیک ےھجم ڑبی ایھچ یگل ےہ افر ںیم ےن اس اک ایھب کت ڑپکا ںیہن وھکال رھپ اےلگ دؿ ریمی الماقت ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہملس فہ ڑلیک ےھجم دے دف ریتا ابپ تہب ااھچ اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک  ہیلع فملس ےس ابزار ںیم وہیئگ وت آپ ےن رفام ا اے

 ر اؽ فہ ڑلیک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل ےہ افر اہلل یک مسق ںیم ےن وت ایھب اس اک ڑپکا کت ںیہن وھکال رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  تہب ےس املسمونں وک ڑھچا ا وج ہک ہکم ںیم دیق رک د ے ےئگ ےھت۔فملس ےن فہ ڑلیک ہکم فاولں وک جیھب دی افر اس ےک دبہل ںیم

، رضحت ا اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 

مة
سل
 زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، ا اس نب 

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

  

ی ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

فئ

... 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ی ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 فئ
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 اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ا٦ٔ بِ َحسَّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٨َا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َو٣َُح٤َّ ا٢َ َصَذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ٩ٔ ٨َ٣ُبِّ

ََٓذََکَ أََحازٔیَث  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ أَی٤َُّا  أَبُو صَُزیَِزَة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِ٣َٔضا َو

إٔ٪َّ ُخ٤َُش  َٓ ُط  َٟ ًََؼِت اہللَ َوَرُسو یَٕة  َشِض٥ُِٜ٤ُ ٓٔیَضا َوأَی٤َُّا ََقِ َٓ ٤ُِت٥ِ ٓٔیَضا  َٗ یَٕة أََتِیُت٤ُوَصا َوأَ  َضا ِ َؤَٟزُسؤٟطٔ ث٥َُّ هَٔی َل٥ُِٜ ََقِ

نب لبنح، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ادمح

رفام ا  م سج اگؤں ںیم یھب آؤ افر اس ںیم رہھٹف وت اس ںیم  رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد

اگ افر سج اگؤں ےک ولوگں ےن اہلل افر اس ےک ر اؽ یک انرفامین یک وت اس اک سمخ اہلل افر اس ےک ر اؽ ےک ےئل اہمترا ہصح یھب وہ

 ےہ رھپ ابح  اہمترے ےئل ےہ۔

 ادمح نب لبنح، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ی ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 فئ

     78    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحٙ، سٔیا٪، ٤ًزو،  ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًباز، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی طیبہ، :  راوی

 زہزی، ٣اٟک ب٩ اوض، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة  ِٔ َوا٠َّٟ

ُٙ أَِخبََر٧َا و ا٢َ کَا٧َِت أ٣َِ  إِٔسَح َٗ ٩ًَِ ٤ًََُز  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِوٕض  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َوا٢ُ بَىٔی َٗ

 َٓ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ بَٔدِی١ٕ َوََّل رٔکَإب  ٠َِیطٔ ا ًَ  ِٕ ٥ِ یُؤج َٟ ا  ًَلَی َرُسؤٟطٔ ٤٣َّٔ اَئ اہللُ  َٓ ا أَ َّ٤٣ٔ ٔ ْر ـٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟ َّی اہللُ  کَا٧َِت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

 ٔ ّة فٔی َسب ًَلحٔ ًُسَّ َٔ َواٟشِّ ا ٠ُُط فٔی اِلرُکَ ٌَ َة َس٨َٕة َو٣َا بَقَٔی یَِح َ٘ َٔ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ َن  ُٙ ٔٔ َٓکَاَ٪ ی٨ُِ ّة   ی١ٔ اہللٔ َخاػَّ

، انب ایب ہبیش، ااحسؼ ، ایفسؿ، رمعف، زرہی، امکل نب افس، رضحت ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ونب ریضن ےک اوماؽ اؿ اوماؽ ںیم ےس ےھت ہک نج وک اہلل اعتیل ےن اےنپ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

دفڑاےئ افر ہن یہ افٹن افر ہی امؽ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہیلع فملس رپ ولاٹ د ا اھت املسمونں ےن اؿ وک احلص رکےن ےک ےئل ہن وھگڑے 

ےک ےئل وصخمص اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل اکی اسؽ اک رخچ اس ںیم ےس اکنؽ ےتیل ےھت افر وج ابح  چب اجات 



 

 

 ےت ےھت۔اھت اےس اہلل ےک راےتس ںیم اہجد یک  اارویں افر ایھتہرفں یک ایتری فریغہ ںیم رخچ رک

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب ہبیش، اقحس، ایفسؿ، رمعف، زرہی، امکل نب افس،  :  رافی

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ی ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا٢َ أَِخبََر٧َا ُس َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ  َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٕ ٤َز ٌِ ٣َ 

 ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی وقنمؽ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، ایفسؿ نب ہنییع، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ی ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 فئ
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ایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء ؿبعی، جویزیہ، ٣اٟک، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے رو :  راوی

 ٣اٟک ب٩ اوض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ا٢َ  و َحسَّ َٗ ثَُط  أَ٪َّ ٣َأَٟک ب٩َِ أَِوٕض َحسَّ

أب  َِٟدلَّ ٔلَیَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٜٔ أَِرَس١َ إ ٔلَی ُر٣َأٟطٔ ٣ُتَّ ّیا إ ـٔ ِٔ ٣ُ ٕ یز ًَلَی رَسٔ َوَجِستُُط فٔی بَِیتٔطٔ َجأّٟشا  َٓ ا٢َ  َٗ الَی ا٨ََّٟضاُر  ٌَ حٔئُِتُط حَْٔن َت ّئا َٓ

 ٔ ِس أ٣ََزُِت ٓٔیض٥ِٔ ب َٗ ِو٣َٔک َو َٗ َّٖ أَص١ُِ أَبَِیإت ٩ِ٣ٔ  ِس َز َٗ َُّط  ا٢َ لٔی یَا ٣َا٢ُ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔش٤ُِط بَِی٨َُض٥ِ زَ ًَلَی ؤَساَزةٕ ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ  ِٗ ا َٓ ُدِذُظ  َٓ ِؿٕذ 

٤ُِٟؤِ  ََٟک یَا أ٣ََْٔر ا ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ا  َٓ ََٓحاَئ َیزِ ا٢َ  َٗ ا٢َ ُخِذُظ یَا ٣َا٢ُ  َٗ َِٟو أ٣ََزَِت بَٔضَذا َُِْرٔی  ٠ُُِٗت  ا٢َ  ِبٔس َٗ ًَ ٨٣َْٔٔن فٔی ًُِث٤َاَ٪ َو

ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٕس  ٌِ ٔ َوَس ٖٕ َواٟزُّبَِْر ِو ًَ ٥ِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَلٓٔیٕ  ًَبَّإض َو ََٟک فٔی  ا٢َ َص١ِ  َ٘ َٓ ََٓسَخ٠ُوا ث٥َُّ َجاَئ  ُض٥ِ  َٟ َٓأَذَٔ٪   ٥ِ ٌَ َن

ِٟدَ  ازٔرٔ ا َِ ِٟ ِٟکَاذٔٔب اِْلث٥ٔٔ ا ٔف بَِیىٔی َوبََِْن َصَذا ا ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ا ًَبَّاْض یَا أ٣ََْٔر ا ا٢َ  َ٘ َٓ َُٟض٤َا  أَذَٔ٪  ِو٦ُ أََج١ِ َٓ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ یَا  ائ٩ٔٔ 



 

 

 َٗ ِس کَا٧ُوا  َٗ َُّض٥ِ  ٔلَیَّ أ٧َ ١ُ إ ا٢َ ٣َأُٟک ب٩ُِ أَِوٕض یَُدیَّ َ٘ َٓ ِٗٔف بَِی٨َُض٥ِ َوأَرِٔحُض٥ِ  ا َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ا٢َ ٤ًَُزُ اتَّئَٔسا أ٣ََْٔر ا َ٘ َٓ ٣ُوص٥ُِ َٟٔذَٟٔک  سَّ

 َ٠ ٌِ ٤َاُئ َواِِلَِرُق أََت و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟٔذی بٔإٔذ٧ِٔطٔ َت ٥ِ بٔاہللٔ ا ُٛ ا٢َ ََّل ٧ُوَرُث ٣َا أَِنُظُس َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٤ُوَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ َّٟٔذی بٔإٔذ٧ِ ٤َا بٔاہللٔ ا ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َ٘ َٓ ًَلٓٔیٕ  بَّأض َو ٌَ ِٟ ًَلَی ا َب١َ  ِٗ ٥ِ ث٥َُّ أَ ٌَ اُٟوا َن َٗ ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ٤َاُئ َواِِلَِرُق َتَز و٦ُ اٟشَّ ُ٘ طٔ َت

٤َ٠َا٪ٔ  ٌِ ا٢َ ٤ًَُ  أََت َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ اََّل َن َٗ ْة  َٗ ٨َاُظ َػَس ِٛ ا٢َ ََّل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  زَّ کَاَ٪ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ زُ إٔ٪َّ اہللَ َج١َّ َو

 َُ ِؽ بَٔضا أََحّسا  ٥َِٟ یَُدؼِّ ٕة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔداػَّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َػل ی َخؽَّ َرُسو ُِْٟقَ ًَلَی َرُسؤٟطٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا اَئ اہللُ  َٓ ا٢َ ٣َا أَ َٗ ِْرَُظ 

َّی اہللُ َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِب٠ََضا أ٦َِ ََّل  َٗ ًَّٟٔی  أَ اِْلَیَة ا ُسو٢ٔ ٣َا أَِزرٔی ص١َِ ََقَ ٠ٔ٠َّطٔ َوٟرٔلَّ ٥َ بَِی٥ُِٜ٨َ أ٣ََِوا٢َ بَىٔی َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 ٔ ْر ـٔ َّی  ا٨َّٟ َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َِٟا٢ُ  َّی بَقَٔی َصَذا ا ٠ًََِی٥ُِٜ َوََّل أََخَذَصا زُو٥َُِٜ٧ َحً ٥َ َیأُِخُذ ََٓواہللٔ ٣َا اِسَتأِثََز  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ٔ ٥ِ ب ُٛ ا٢َ أَِنُظُس َٗ ٤َِٟا٢ٔ ث٥َُّ  ١ُ ٣َا بَقَٔی أُِسَوَة ا ٌَ َة َس٨َٕة ث٥َُّ یَِح َ٘ َٔ ٤ُ٠َوَ٪ ٨ِ٣ُٔط َن ٌِ ٤َاُئ َواِِلَِرُق أََت و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟٔذی بٔإٔذ٧ِٔطٔ َت اہللٔ ا

 ٥ِ ٌَ اََّل َن َٗ َٔک  ٤َ٠َأ٪ ذَٟ ٌِ ِو٦َ أََت َ٘ ِٟ ا ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا َنَظَس بٔطٔ ا ٠ًَٔیًّ ًَبَّاّسا َو ٥ِ ث٥َُّ َنَظَس  ٌَ اُٟوا َن َٗ َّی  َذَٟٔک  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا تُُوف َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ

 ًَ حٔئُِت٤َا َتِل٠ُُب ٣ْٔرَ اہللُ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ أ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ اثََک ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَخٔیَک َوَیِل٠ُُب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َ٘ َٓ ْة َصَذا ٣َْٔراَث ا٣َِزأَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔیَضا  َٗ ٨َاُظ َػَس ِٛ ٥َ ٣َا ٧ُوَرُث ٣َا َتَز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ِّٙ ث٥َُّ  ٍْ ٠َِٟٔح ٔ ْٚ بَارٌّ َرأطْس َتاب ٔ ََٟؼاز َُّط  ٥ُ٠َ إ٧ٔ ٌِ أَیُِت٤َاُظ کَاذٔبّا آث٤ّٔا َُازّٔرا َخائ٨ّٔا َواہللُ َي َِّی أَبُو برَِکٕ َوأ٧ََا َولٔیُّ َرُسو٢ٔ اہللٔ  رَفَ تُُوف

َّی اہللُ  ٔ  َػل ََٟؼاز ِّی  ٔن ٥ُ٠َ إ ٌِ أَیُِت٤َانٔی کَاذٔبّا آث٤ّٔا َُازّٔرا َخائ٨ّٔا َواہللُ َي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَولٔیُّ أَبٔی برَِکٕ رَفَ ًَ ِّٙ ٍْ ٠َِٟٔح ٔ ْٚ بَارٌّ َرأطْس َتاب

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤َا َواحْٔس  ُٛ ٍْ َوأ٣َِزُ َؤٟیُتَضا ث٥َُّ ٔجئَِتىٔی أ٧ََِت َوصََذا َوأ٧َُِت٤َا َج٤ٔی ًَلَی أَ٪َّ َٓ َِٟی٤َُٜا  ٔ ُتَضا إ ٌِ َٓ ٠ُِت إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َز ُ٘ َٓ ِی٨َا  َٟ ٔ َضا إ ٌِ َٓ ٤َا اِز

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ُ٤َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َّٟٔذی کَاَ٪ َي ٤ًََل ٓٔیَضا بٔا ٌِ ًَِضَس اہللٔ أَِ٪ َت ٠َِی٤َُٜا  َذَٟٔک ًَ َٛ ا٢َ أَ َٗ أََخِذت٤َُاَصا بَٔذَٟٔک 

اََّل  وَٗ ُ٘ َّی َت ٔ َذَٟٔک َحً ِْر َِ ٔضی بَِی٤َُٜ٨َا بٔ ِٗ ٔضَی بَِی٤َُٜ٨َا َوََّل َواہللٔ ََّل أَ ِٗ َ ا٢َ ث٥َُّ ٔجئُِت٤َانٔی ِٔل َٗ  ٥ِ ٌَ ٨ًََِضا  َن ًََحزِت٤َُا  إِٔ٪  َٓ ُة  ًَ ا ٦َ اٟشَّ

ٔلَیَّ   رَفُزَّاَصا إ

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امکل نب افس ریض اہلل دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، وجریہی، امکل، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن ےھجم اغیپؾ جیھب رک ولبا ا ںیم دؿ ھڑوہ آپ یک دختم ںیم آ ایگ 

 ںیہ ہک ریتی وقؾ ےک ھچک آدیم رضحت امکل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک آپ رھگ ںیم اخیل تخت رپ ڑمچے اک ہیکت اگلےئ ےھٹیب

دلجی دلجی ںیم آےئ ےھت ںیم ےن اؿ وک ھچک اسامؿ دےنی اک مکح رک د ا ےہ اب  م فہ امؽ ےل رک اؿ ےک درایمؿ میسقت رک دف ںیم ےن 



 

 

 ایس دفراؿ رعض ایک اے اریم اوملنینم! آپ ریمے العفہ یسک افر وک اس اکؾ رپ رقمر رفام دںی آپ ےن رفام ا اے امکل  م یہ ےل ول

)آپ اک الغؾ( ریافء ادنر آ ا افر اس ےن رعض ایک اے اریم اوملنینم! رضحت امثعؿ، رضحت دبعارلنمح نب توػ، رضحت زریب افر 

م انیعمج احرض دختم ںیہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اؿ ےک ےئل ااجزت ےہ فہ ادنر 

 ه
علئ

رضحت دعس روضاؿ اہلل 

الغؾ آ ا افر رعض ایک ہک رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ ںیہ رشتفی الےئ رھپ فہ 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ااھچ اںیہن یھب ااجزت دے دف رضحت ابعس ےنہک ےگل اے اریم اوملنینم ریمے افر اس 

ہلصیف رک دےئجی ولوگں ےن اہک اہں اے اریم اوملنینم اؿ ےک درایمؿ ہلصیف رک دںی افر وھجےٹ انگہ اگر دوھےک ابز اخنئ ےک درایمؿ 

اؿ وک اؿ ےس راتح دالںیئ رضحت امکل نب افس ےنہک ےگل ہک ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ دفونں رضحات ینعی ابعس افر رضحت یلع ریض 

ہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ںیہمت اس ذات یک مسق داتی وہں اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ رضحت وک ایس ےئل ےلہپ اجیھب ےہ رضحت رمع ریض ا

 ہک سج ےک مکح ےس آامسؿ ف زنیم اقمئ ںیہ ایک  م ںیہن اجےتن ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک مہ )ربمغیپفں( ےک امؽ ںیم

 ےگل ہک  ی اہں رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ےس اؿ ےک فاروثں وک ھچک ںیہن اتلم وج مہ وھچڑےت ںیہ فہ دصہق وہات ےہ بس ےنہک

رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہ رک رفامےن ےگل ہک ںیم  م دفونں وک مسق داتی 

ہیلع فملس ےن رفام ا مہ ربمغیپفں اک وکیئ  وہں ہک سج ےک مکح ےس آامسؿ ف زنیم اقمئ ںیہ ایک  م دفونں اجےتن وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

فارث ںیہن انب ا اجات وج مہ وھچڑےت ںیہ فہ دصہق وہات ےہ۔ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل اعتیل 

یسک ےس ںیہن یک رضحت رمع  ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی اخص ابت یک یھت ہک وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک العفہ

یہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن اےنپ ر اؽ وک وج داہیت فاولں ےک امؽ ےس اطع رفام ا فہ اہلل اعتیل افر اس ےک ر اؽ اک 

 ےن رفام ا ہصح ےہ ےھجم ںیہن ولعمؾ ہک اس ےس ےلہپ یک آتی یھب اوہنں ےن زپیھ ےہ  ا ںیہن رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ؽ وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  م ولوگں ےک درایمؿ ینب ریضن اک امؽ میسقت رک د ا ےہ افر اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ام

رہ ایگ وت ر اؽ اہلل یلص  م ےس ز ادہ ںیہن اھجمس افر ا ےس یھب ںیہن ایک ہک فہ امؽ وخد ےل ایل وہ افر  م وک ہن د ا وہ اہیں کت ہک ہی امؽ ابح  

اہلل ہیلع فملس اس امؽ ںیم ےس اےنپ اکی اسؽ اک رخچ اکنؽ ےتیل رھپ وج ابح  چب اجات فہ تیب ااملؽ ںیم عمج وہ اجات رھپ رضحت رمع ریض 

 م وک ہی ولعمؾ ےہ اوہنں اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم  م وک اس اہلل یک مسق داتی وہں ہک سج ےک مکح ےس ےلہپ آامسؿ ف زنیم اقمئ ںیہ ایک 

ےن اہک  ی اہں رھپ ایس رطح رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مسق دی اوہنں ےن یھب ایس رطح 

ر اؽ اہلل  وجاب د ا ولوگں ےن اہک ایک  م دفونں وک اس اک ملع ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا بج

 م  یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک فایل وہں افر

 ویبی اک دفونں اینپ فراتث ےنیل آےئ وہ رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وت اےنپ ےجیتھب اک ہصح افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اینپ



 

 

ہصح اؿ ےک ابپ ےک امؽ ےس امےتگن ےھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا امہرے 

افر  امؽ اک وکیئ فراث ںیہن وہات وج ھچک مہ وھچڑےت ںیہ فہ دصہق وہات ےہ افر  م اؿ وک وھجاٹ، انگہ اگر، دوھےک ابز افر اخنئ ےتھجمس وہ؟

اہلل اجاتن ےہ ہک فہ ےچس کین افر دہاتی  اہتف ےھت افر قح ےک اتعب ےھت رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فافت وہیئ افر ںیم 

نئ اخ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک فیل انب افر  م ےن ےھجم یھب وھجاٹ، انگہ اگر، دوھےک ابز افر

 ایخؽ ایک افر اہلل اعتیل اجاتن ےہ ہک ںیم اچس، کین، دہاتی  اہتف وہں افر ںیم اس امؽ اک یھب فایل وہں افر رھپ  م ریمے اپس آےئ  م یھب

اکی وہ افر اہمترا اعمہلم یھب اکی ےہ  م ےن اہک ہک ہی امؽ امہرے وحاےل رک دںی ںیم ےن اہک ہک ںیم اس رشط رپ امؽ اہمترے وحاےل 

فں اگ ہک اس امؽ ںیم  م فیہ ھچک رکف ےگ وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایک رکےت ےھت افر  م ےن ہی امؽ ایس رشط ےس ھجم ےس ایل رک د

رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس رفام ا ایک ااسی یہ ےہ اؿ دفونں رضحات ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

دفونں اےنپ درایمؿ ہلصیف رکاےن ےک ےئل ریمے اپس آےئ وہ اہلل یک مسق ںیم  ماتم کت اس ےک العفہ افر وکیئ ہلصیف  ےن رفام ا  م

 ںیہن رکفں اگ ارگ  م ےس اس اک ااظتنر ںیہن وہ اتکس وت رھپ ہی امؽ ےھجم ولاٹ دف۔

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امکل نب افس دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض، وجریہی، امکل، رضحت زرہی ریض اہلل اعت :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

ی ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 فئ
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اسحٙ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  راوی

 اوض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ حسثا٪

ث٨ََا ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٚٔ  َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ أ٪ أَِخبََر٧َا  ا٢َ اِْلََخَ َٗ و 

َِٟدلَّ  ٔلَیَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ أَِرَس١َ إ َٗ َِٟحَسثَأ٪  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أَِؤض ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ِس َحرَضَ أَص١ُِ أَِخبََر٧َا ٣َ َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ أب 

ٔ َحٔسیٔث  ِو٣َٔک ب٨َِٔحو َٗ ُٗوَت أَص٠ِٔطٔ  أَبَِیإت ٩ِ٣ٔ  ٤َْز یَِحبُٔص  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ ٨ِ٣ُٔط َس٨َّة َوُرب٤ََّا   ُٙ ٔٔ َٓکَاَ٪ ی٨ُِ ٣َأٟٕک ََُِْر أَ٪َّ ٓٔیطٔ 

َّ َوَج١َّ  ًَز ١َ ٣َا٢ٔ اہللٔ  ٌَ ١ُ ٣َا بَقَٔی ٨ِ٣ُٔط ٣َِح ٌَ  ٨ِ٣ُٔط َس٨َّة ث٥َُّ یَِح

ارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب افس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبع



 

 

نب دحاثؿ ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریمی رطػ اغیپؾ اجیھب افر رفام ا ہک اہمتری وقؾ ےک ھچک 

ہک اس ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ امولں  ولگ ریمے اپس آےئ اس ےس آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک  ااےئ اس ےک

ںیم ےس اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل اکی اسؽ اک رخچ اکنؽ ےتیل ےھت رمعم رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ فاولں ےک 

 ےھتےئل اکی اسؽ یک وخارک رےتھک ےھت رھپ وج امؽ اتچب اےس اہلل ےک راےتس ںیم رخچ رکےن ےک ےئل رےتھک 

اقحس، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب افس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع نب دحاثؿ

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

  

 ...اک رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ہیبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیم
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 ی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ْعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہایحٌی ب٩ یحٌ :  راوی

َِٟت  ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  َّی  َحسَّ إٔ٪َّ أَِزَواَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن تُُوف ًَ َٓیَ اہللُ  ٔلَی أَبٔی برَِکٕ  اَ٪ إ َّٔ ًَ ثَِن ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٌَ ٥َ أََرِزَ٪ أَِ٪ یَِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َُِٟط َی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ ِشأ

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  َُٟض٩َّ أَ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل ٧ُوَرُث ٣َْٔراثَُض٩َّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ْة  َٗ ُضَو َػَس َٓ ٨َا  ِٛ  ٣َا َتَز

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےن ارادہ ایک ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رضحت اوبرکب یک فافت اپیئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات 

رطػ ںیجھب افر اؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث ںیم ےس اانپ ہصح امںیگن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ایک 

 فارث ںیہن وہات افر وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ںیہن رفام ا امہرا وکیئ 

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک 
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححْن، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُس ب٩ُِ َر  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ًَائَٔظَة أ  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  ٍٕ أَِخبََر٧َا حَُحِْْن َحسَّ ٔ ََّضا آ ٧

سِّ  ٔلَی أَبٔی برَِکٕ اٟؼِّ ٥َ أَِرَس٠َِت إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اك٤ََٔة ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٙٔ َتِشأَُُٟط ٣َْٔراثََضا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََرِتُط أَ٪َّ  ی

 َٓ ََٓسٕک َو٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ُخ٤ِٔص َخِیبََر  ٤َِٟٔسی٨َٔة َو ٠َِیطٔ بٔا ًَ اَئ اہللُ  َٓ َ ا أ َّ٥َ ٤٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َػل ا٢َ أَبُو برَِکٕ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِّ  اہللُ  ٔن ٤َِٟا٢ٔ َوإ ٥َ فٔی َصَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل ٤ََّا َیأِک١ُُ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ْة إ٧ٔ َٗ ٨َا َػَس ِٛ ِّرُ ََّل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َُْ ُ ی َواہللٔ ََّل أ

ًَّٟٔی کَا٧َِت  ٩ًَِ َحأَٟضا ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٠ًََِیطٔ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َػَس َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیَضا فٔی  ًَ

َبَی أَبُو برَِکٕ أَِ٪  أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َٔ٤ًَ بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩٠َ٤ًََِّ ٓٔیَضا ب٤َٔا  َ ٥َ َوَِل َوَجَسِت َوَس٠َّ َٓ اك٤ََٔة َطِیّئا  َٓ ٔلَی  ٍَ إ َٓ  یَِس

ًَلَی أَبٔی بَ  اك٤َُٔة  َٓ َ٠ًَ َّی اہللُ  َس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ًَاَطِت َب َِّٓیِت َو َّی تُُو ٥ِ٠َ تُک٤ِِّ٠َطُ َحً َٓ َضَحَزِتُط  َٓ ا٢َ  َٗ َة رِکٕ فٔی َذَٟٔک  ٥َ ٔستَّ ِیطٔ َوَس٠َّ

٥َِٟ یُِؤذِٔ٪ بَٔضا أَ  َِٟیًّل َو ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  ٨ََضا َزِوُجَضا  َٓ َِّٓیِت َز ا تُُو َّ٤٠َ َٓ  ٕ لٓٔیٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض أَِطُضز ٌَ ٔ ًَلٔیٌّ َوکَاَ٪ ٟ ٠َِیَضا  ًَ َّی  بَا برَِکٕ َوَػل

ََٟحَة أَبٔی برَِکٕ َو٣ُ  َِٟت٤ََص ٣َُؼا ا َٓ ًَلٔیٌّ ُوُجوَظ ا٨َّٟأض  َِّٓیِت اِست٨َِرَکَ  ا تُُو َّ٤٠ََٓ اك٤ََٔة  َٓ ٍَ ت٠َِٔک ؤِجَضْة َحَیاَة  ٥َِٟ َی٩ُِٜ بَاَی َتطُ َو ٌَ َباَي

أَِر  َٓ ا٢َ ٤ًَُ اِِلَِطُضَز  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ اصَٔیَة ٣َِحرَضٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َک أََحْس ََکَ ٌَ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ أَِ٪ ائِت٨َٔا َوََّل َیأِت٨َٔا ٣َ زُ ِٔلَبٔی برَِکٕ َواہللٔ ََّل َس١َ إ

ِّی َواہللٔ  ٔن ٠ُوا بٔی إ ٌَ ِٔ ًََشاص٥ُِ أَِ٪ َي ا٢َ أَبُو برَِکٕ َو٣َا  َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ َوِحَسَک  ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َتِسُخ١ِ  َس  َتَظضَّ َٓ ٠َِیض٥ِٔ أَبُو برَِکٕ  ًَ ََٓسَخ١َ   َْلتَٔی٨َُّض٥ِ 

٠َِیَک  ًَ ِص  َٔ ٥َِٟ ٨َِ٧ ًَِلاَک اہللُ َو ی٠ََتَک َو٣َا أَ ـٔ َٓ ٨َا یَا أَبَا برَِکٕ  ِٓ ِس َْعَ َٗ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨ََّٜٔک  أَبٔی كَأٟٕب ث٥َُّ  َِٟیَک َوَل ٔ طُ اہللُ إ َٗ َخِّْرا َسا

٠َِیطٔ َوَس اِستَِبَس  ًَ َّی اہللُ  ابَت٨َٔا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َْٟٔقَ ًّ٘ ٨ََٟا َح ٨َّا ٧َِح٩ُ ٧ََزی  ُٛ ٔ َو ٠ًََِی٨َا بٔاِِل٣َِز ٥ِ٠َ یَز٢َِ یُک٥ُِّ٠َ أَبَا برَِکٕ ِزَت  َٓ  ٥ََّ٠

َّٟٔذی نَ  ا٢َ َوا َٗ ا َتک٥ََّ٠َ أَبُو برَِکٕ  َّ٤٠َ َٓ ًَِی٨َا أَبٔی برَِکٕ  اَؿِت  َٓ َّی  ٔلَیَّ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحبُّ إ َّی اہللُ  ابَُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََْٟقَ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ

 ًَ ٥َِٟ آ٢ُ ٓٔیَضا  ِّی  إٔن َٓ َّٟٔذی َطَحَز بَِیىٔی َوبَِی٥ُِٜ٨َ ٩ِ٣ٔ َصٔذظٔ اِِل٣ََِوا٢ٔ  ا ا ابًَٔی َوأ٣ََّ ٥ِ أَِتزُِک أ٣َِّزا َر أَِ٪ أَٔػ١َ ٩ِ٣ٔ ََقَ َٟ ِّٙ َو َِٟح أَیُِت ٩ِ ا

ًَلٔیٌّ ِٔلَبٔی برَِکٕ ٣َِؤًُس  ا٢َ  َ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ طُ ٓٔیَضا إَّٔلَّ َػ٨َ ٌُ ٥َ َيِؼ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی أَبُو َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َػل َّ٤٠ََٓ ٔة  ٌَ ُة ٠ِٟٔبَِی ٔظیَّ ٌَ ِٟ َک ا

َس َوَذََکَ َط  َتَظضَّ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٔ َرقَٔی  ِضز رَفَ برَِکٕ َػًَلَة اٟوُّ ِِ َِٟیطٔ ث٥َُّ اِسَت ٔ ًَِتَذَر إ َّٟٔذی ا ةٔ َوًُِذَرُظ بٔا ٌَ ِٟبَِی ٩ًَِ ا طُ  َٔ ًَلٓٔیٕ َوَتَد٠ُّ أَِ٪ 



 

 

اَسّة  َٔ ٍَ َن َّٟٔذی َػ٨َ ًَلَی ا ٥ِ َیِح٠ِٔ٤طُ  َٟ َُّط  َّٙ أَبٔی برَِکٕ َوأ٧َ ٥َ َح وَّ ٌَ َٓ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  َس  ِ َوَتَظضَّ کَاّرا ٠َّٟٔٔذی ًَلَی أَبٔی برَِکٕ َوََّل إ٧ٔ

 ُٔ َوَجِس٧َا فٔی أَِن َٓ ٠َِی٨َا بٔطٔ  ًَ اِستُبٔسَّ  َٓ ٔ َنٔؼیّبا  ٨ََٟا فٔی اِِل٣َِز ٨َّا ٧ََزی  ُٛ ٨َّٜٔا  ٠َُط اہللُ بٔطٔ َوَل َـّ اُٟوا َٓ َٗ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َو َٓرُسَّ بَٔذَٟٔک ا ٔش٨َا 

یّبا حَْٔن َراجَ  ًَلٓٔیٕ ََقٔ ٔلَی  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ إ َٓکَاَ٪ ا َٖ أََػِبَت  زُو ٌِ ٤َ ِٟ  ٍَ اِِل٣ََِز ا

، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ افہمط 

 

 
 
ح ب
خ

دمحم نب راعف، 

رے ںیم ریض اہلل اعتٰیل اہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اصزبحادی ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اینپ ریماث ےک اب

ی افر ریبخ ےک سمخ ےس ہصح ںیم الم اھت رضحت اوبرکب 

 

فئ

وپےنھچ ےک ےئل اغیپؾ اجیھب وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دمہنی افر دفک ےک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مہ یسک وک فارث ںیہن وھچڑےت افر مہ وج وھچڑےت ںیہ فہ دصہق 

ات ےہ اہتبل آؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اس امؽ ےس اھکےت رںیہ ےگ افر ںیم اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دصہق ںیم وہ

یسک زیچ یک یھب دبتیلی ںیہن رک اتکس اس وصرت ےس سج ںیم فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم یھت افر ںیم اس ںیم فیہ 

ں اگ وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک ابرے ںیم رفام ا رکےت ےھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ںیم اعمہلم رکف

ےس وکیئ یھب زیچ رضحت افہمط وک دےنی ےس ااکنر رک د ا رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس 

اوہنں ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وبانل رتک رک د ا افر اؿ ےس ابت ہن یک اہیں کت ہک فہ  فہج ےس انرایگض وہیئ سپ

وفت وہ ںیئگ افر فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ھچ امہ کت زدنہ رںیہ بج فہ وفت وہ ںیئگ وت اںیہن اؿ ےک اخفدن رضحت یلع 

وک یہ دنف رک د ا افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اس یک االطع ہن دی افر اؿ اک انجزہ رضحت  ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوباطبل ےن رات

 یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن زپاھ ا افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےئل ولوگں اک افہمط یک زدنیگ ںیم ھچک الیمؿ اھت بج فہ وفت

وگں ےک رفہی ںیم ھچک دبتیلی وسحمس یک وت اوہنں ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت حلص وہ ںیئگ وت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ول

یک افر تعیب اک راہتس ومہار رکان اچاہ ویکہکن یلع ریض اہلل ےن اؿ ونیہمں کت تعیب ہن یک یھت افر اوہنں ےن اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رے  اا وکیئ افر ہن آےئ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےک آےن اک اندنسپ رکےن یک رطػ اغیپؾ اجیھب ہک امہرے اپس آؤ افر اہمت

فہج ےس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس 

ےھجم اؿ ےس ہی ادیم ںیہن ہک فہ ریمے اسھت وکیئ انرفا ولسک رکںی ےگ ںیم اےلیک ہن اجںیئ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک 

اہلل یک مسق اؿ ےک اپس رضفر اجؤں اگ سپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت یلع نب اوباطبل ےن 

 ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اطع یک ےہ مہ اےس ہملک اہشدت زپاھ رھپ اہک اے اوبرکب قیقحت مہ آپ یک تلیضف اچہپؿ ےکچ ںیہ وج اہلل

اجےتن ںیہ افر وج الھبیئ آپ یلص وک اطع یک یئگ ےہ مہ اس یک رتبغ ںیہن رکےت اہلل ےن آپ یہ ےک رپسد یک ےہ نکیل آپ ےن وخد یہ 



 

 

تف( اک قح ےتھجمس ےھت سپ ایس ہی الختف احلص رکیل افر مہ اےنپ ےئل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتب داری یک فہج ےس )الخ

رطح فہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وگتفگ رکےت رےہ اہیں کت ہک اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک آوھکنں ںیم آوسن اجری 

ےہ وہ ےئگ بج رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وگتفگ یک وت اہک مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ 

ریمے زندکی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رقاتب ےک اسھت نسح ولسک رکان اینپ رقاتب ےس ز ادہ وبحمب ےہ رہباحؽ اؿ 

اوماؽ اک اعمہلم وج ریمے افر اہمترے درایمؿ فاہعق وہا ےہ اس ںیم یھب ںیم ےن یسک ےک قح وک رتک ںیہن ایک افر ںیم ےن ر اؽ 

 اعمہلم ںیم سج رطح رکےت داھکی ںیم ےن یھب اس اعمہلم وک ایس رطح رس ااجنؾ د ا رضحت یلع ریض اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک سج

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آج ہس رہپ ےک فتق آپ ےس تعیب رکےن اک فتق ےہ رضحت اوبرکب ےن 

افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اعمہلم افر تعیب ےس رہ اجےن اک ہصق افر  رہظ یک امنز ادا یک ربنم رپ ھڑوہ افر ہملک اہشدت زپاھ

فہ ذعر ایبؿ ایک وج رضحت یلع نب اوباطبل اینؿ ےک اسےنم شیپ ایک رھپ یلع ریض اہلل ےن اافغتسر ایک افر ہملک اہشدت زپاھ افر رضحت 

 ا ہک ںیم ےن وج ھچک ایک فہ اس فہج ےس ںیہن ایک ہک ےھجم رضحت اوبرکب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قح یک تمظع اک ارقار ایک افر اتب

 ےس ااکنر یک فہج ےس وج اںیہن اہلل ےن اطع یک ےہ ہکلب مہ اس ارم ںیم اانپ 

 

لی ت

 

ض
ف
ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف رپ کش اھت افر ہن اس 

 یک فہج ےس امہرے دولں ںیم ر ج  اچنہ املسمؿ ہی نس وک ہصح ایخؽ رکےت ےھت افر امہرے وشمرہ ےک ریغب یہ وکحتم انب یل یئگ سج

وخش وہےئ افر اوہنں ےن اہک آپ ےن درتس ایک ےہ افر املسمؿ رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رقبی وہےن ےگل بج 

 اوہنں ےن اس رعمفػ راہتس وک اایتخر رک ایل۔

، ثیل، لیقع، انب اہشب، رعفہ :  رافی

 

 
 
ح ب
خ

 نب زریب، رضحت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب راعف، 

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیم

     84    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، حرضت ًائظہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِبُس ب٩ُِ  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٚٔ  َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ أ٪ أَِخبََر٧َا  ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ح٤َُِیٕس 

بَّاَض أََتَیا أَبَا برَِکٕ ی٠َِتَ  ٌَ ِٟ َٓاك٤ََٔة َوا ًَائَٔظَة أَ٪َّ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ  ٤َٔشأ٪ ٣َْٔراثَُض٤َا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َ

َُٟض٤َا ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓسٕک َوَسِض٤َُط ٩ِ٣ٔ َخِیبََر  ٥َ َوص٤َُا حٔی٨َئٕٔذ یَِل٠َُبأ٪ أَِرَؿطُ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ  َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن أَبُو برَِکٕ إ



 

 

 َ٘ ىَی َحٔسیٔث ًُ ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َ َٚ ا ٥َ َوَسا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِّٙ َػل ٥َ ٩ِ٣ٔ َح وَّ ٌَ َٓ ًَلٔیٌّ  ا٦َ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َُّط  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ََُِْر أ٧َ ِی١ٕ 

ًَلٓٔیٕ  ٔلَی  َب١َ ا٨َّٟاُض إ ِٗ َ أ َٓ طُ  ٌَ َباَي َٓ ٔلَی أَبٔی برَِکٕ  َتُط ث٥َُّ ٣ََضی إ َ٘ ی٠ََتُط َوَسابٔ ـٔ َٓ َٓکَاَ٪ أَبٔی برَِکٕ َوَذََکَ  اُٟوا أََػِبَت َوأَِحَش٨َِت  َ٘ َٓ

َٖ ا٨َّٟ  زُو ٌِ ٤َِٟ اَرَب اِِل٣ََِز ا َٗ ًَلٓٔیٕ حَْٔن  ٔلَی  یّبا إ  اُض ََقٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ افر اوہنں ےن اؿ ےس  رفاتی ےہ ہک افہمط افر ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دفونں رضحت اوبرکب ریض اہلل

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ریماث ںیم ےس اےنپ ہصح اک اطمہبل ایک افر فہ دفونں اس فتق دفک افر ریبخ ےک ہصح ںیم اےنپ ہصح 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس رھپ اک اطمہبل رک رےہ ےھت وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ دفونں ےس رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل

زموکرہ دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک اس دحثی ںیم ہی ےہ ہک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ افر اوہنں ےن 

 رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک قح رپ وہےن یک تمظع افر اؿ یک تلیضف افر اؿ یک دنی ںیم تقبس اک ذرک ایک رھپ فہ رضحت

اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ےئگ افر اؿ یک تعیب یک رھپ ولگ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہےئ افر ےنہک 

 ےگل ہک آپ ےن حیحص افر ااھچ اکؾ ایک ےہ وت ولگ یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رقبی وہ ےئگ سج فتق ہک اوہنں ےن ہی کین اکؾ ایک۔

 اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ااحسؼ نب :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ امہرا 

     85    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٤٧ْر، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، زہْر ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ػاٟح، اب٩ طہاب، ْعوہ  :  راوی

 لٰی ٨ًہاب٩ زبْر، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌا

 ِٟ ٕب َوا ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اََّل و َحسَّ َٗ ُِٟح٠َِوانٔیُّ  ًَلٓٔیٕ ا َحَش٩ُ ب٩ُِ 

 ًَ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ُْعِ

 َٟ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسأ ًَ َّی اہللُ  اك٤ََٔة ب٨َِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٥َ أَِخبَرَِتُط أَ٪َّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللَٔػل اة َٓ َس َو ٌِ  ِت أَبَا برَِکٕ َب

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا َتَزَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٟضا ٣َْٔراثََضا ٤٣َّٔ ٔش٥َ  ِ٘ ٥َ أَِ٪ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ اَئ اہللُ  َٓ ا أَ َّ٥َ ٤٣ٔ

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ  أَبُو برَِکٕ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ًَاَطِت َب ا٢َ َو َٗ ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ََّل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز



 

 

َّی ا َتَزَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اك٤َُٔة َتِشأ٢َُ أَبَا برَِکٕ َنٔؼیَبَضا ٤٣َّٔ َٓ ٕ َوکَا٧َِت  َة أَِطُضز ٥َ ٔستَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٥َ ٩ِ٣ٔ َخِیبَرَ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  اہللُ 

َِٟشُت َتارٔکّا َطِیّئا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ ا٢َ  َٗ ٠َِیَضا َذَٟٔک َو ًَ أَبَی أَبُو برَِکٕ  َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  تٔطٔ بٔا َٗ ََٓسٕک َوَػَس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ   َػل

ٔ أَِ٪ أَ  ُت َطِیّئا ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظ ِٛ ِّی أَِخَشی إِٔ٪ َتَز ٔن ٠ِٔ٤ًَُت بٔطٔ إ ١ُ٤َ بٔطٔ إَّٔلَّ  ٌِ ًَبَّإض َي ًَلٓٔیٕ َو ٔلَی  َضا ٤ًَُزُ إ ٌَ َٓ َس َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ُتُط بٔا َٗ ا َػَس أ٣ََّ َٓ  َّ زٔی

َّی  ُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ص٤َُا َػَس َٗ َُٜض٤َا ٤ًَُزُ َو أ٣ََِش َٓ ََٓسُک  ا َخِیبَرُ َو ًَلٔیٌّ َوأ٣ََّ ٠َِیَضا  ًَ ٠ََبُط  َِ َٓ ٔ وٗ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَا٧ََتا ُٟٔح ًَ طٔ اہللُ 

 ٔ َِٟیِو٦ ٔلَی ا ًَلَی َذَٟٔک إ ُض٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی ٩ِ٣َ َولَٔی اِِل٣ََِز  زُوُظ َو٧ََوائٔبٔطٔ َوأ٣َِزُص٤َُا إ ٌِ ًَّٟٔی َت  ا

انب ریمن، وقعیب نب اربامیہ، زریہ نب رحب، نسح نب یلع ولحاین، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ربخ دیتی ںیہ ہک رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ہیلع فملس یک یٹیب ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دعب رضحت اوبرکب ےس وپاھچ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ی د ا اھت اس ریماث وک آپ ےن میسقت ایک وت رضحت اوبرکب ےن رضحت افہمط رتہک ںیم ےس وج اہلل ےن 

 

فئ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وطبر 

ہ ےس رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےہ ہک مہ )ویبنں افر ر اولں( اک وکیئ فارث ںیہن وہات مہ وج ھچک وھچڑےت ںیہ ف

ت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دعب ھچ امہ زدنہ رںیہ افر دصہق وہات ےہ رافی اتہک ےہ ہک رضح

رضحت افہمط ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رتہک ںیم ےس وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریبخ دفک افر دمہنی ےک دصہق 

اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ااؽ رکیت رںیہ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ںیم ےس وھچڑا اھت اس ںیم ےس اےنپ ہصح اک رضحت 

ہنع ےن اؿ وک ہی دےنی ےس ااکنر ایک افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک ںیم وکیئ فہ لمع ںیہن وھچڑفں اگ ہک وج ر اؽ 

یس رپ لمع رکفں اگ ویکہکن ںیم ڈرات وہں ہک ارگ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک اھت  ااےئ اس ےک ہک ںیم ا

فملس ےک ےئک وہےئ یسک لمع وک وھچڑا وت ںیم رمگاہ وہ اجؤں اگ افر وج دمہنی ےک دصاقت ںیہ وت اںیہن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ؽ وک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ اپس راھک افر رفام ا ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہبلغ ےہ افر ریبخ افر دفک ےک ام

ہک ہی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دصاقت ںیہ نج وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ وقحؼ افر یکلم رضفر ات ںیم رخچ رکےت 

 وت آج کت اؿ ےک اسھت یہی اعمہلم ےہ۔ےھت افر ہی اس یک وت تی )ینعی رگناین( ںیم رںیہ ےگ ہک وج املسمونں اک ہفیلخ وہاگ 

انب ریمن، وقعیب نب اربامیہ، زریہ نب رحب، نسح نب یلع ولحاین، وقعیب نب اربامیہ، اصحل، انب اہشب، رعفہ نب زریب،  :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیم

     86    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٔ َس َن ٌِ ُت َب ِٛ َتٔش٥ُ َوَرثًَٔی زٔی٨َاّرا ٣َا َتَز ِ٘ ا٢َ ََّل َي َٗ  ٥َ ْة َوَس٠َّ َٗ ُضَو َػَس َٓ ًَا٣ٔلٔی  ٔة نَٔشائٔی َو٣َئُو٧َٔة  َ٘ 

ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

ے اعلم ےک ارخااجت ےک دعب ریمے ریمی فراتث ںیم ےس اکی دانیر یھب یسک وک ںیہن دے ےتکس افر ریمی ازفاج رہطمات افر ریم

 امؽ ںیم ےس وج ھچک ےچب اگ وت فہ دصہق وہاگ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿاہجد اک  :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیم

     87    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌی، اب٩ ابی ٤ًز ٣کی، سٔیا٪، ابواٟز٧از :  راوی

ُس ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک  بٔی ٤ًََُز ا

 دمحم نب ییحی، انب ایب رمع یکم، ایفسؿ، اوبازلاند ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس رطح رفاتی ےہ۔

 دمحم نب ییحی، انب ایب رمع یکم، ایفسؿ، اوبازلاند :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک رفامؿ امہرا وکیئ فارث ںیہن وہات وج مہ وھچڑںی فہ دصہق ےہ ےک ایبؿ ںیم

     88    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی خ٠ٕ زَکیا، اب٩ ًسی، اب٩ ا٤ٟبارک، یو٧ص، زہزی، اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  ًَٔسٓیٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا یَّاُئ ب٩ُِ  ث٨ََا َزََکٔ ٕٕ َحسَّ ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ٩ًَِ أَبٔی صُزَ و َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ یَِزَة زٔیِّ 

ْة  َٗ ٨َا َػَس ِٛ ا٢َ ََّل ٧ُوَرُث ٣َا َتَز َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

انب ایب فلخ زرک ا، انب دعی، انب اابملرک، ویسن، زرہی، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 فارث ںیہن وہات افر وج ھچک مہ وھچڑےت ںیہ فہ دصہق وہات ےہ۔اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا امہرا وکیئ 

 انب ایب فلخ زرک ا، انب دعی، انب اابملرک، ویسن، زرہی، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...درایمؿ امؽ تمینغ وک میسقت رکےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم احرضنی ےک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 احرضنی ےک درایمؿ امؽ تمینغ وک میسقت رکےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     89    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٠ی٥ ب٩ اخرض، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز  یحٌی ب٩ یحٌی، ابوکا١٣، ٓـی١ ب٩ حشْن، س٠ی٥، یحٌی، :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس٠َ  َٗ ٩ًَِ ُس٠َِی٥ٕ  ص٤َُا  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن لِٔکَ ـَ ُٓ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ِی٥ُ ب٩ُِ أَِخرَضَ 

 َ ث ١ٔ ٠ِٟٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ َٔ َش٥َ فٔی ا٨َّٟ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ُج١ٔ ٨َا ٧َآ ٔض َسِض٤َِْٔن َوٟرٔلَّ رَفَ

 َسِض٤ّا

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ییحی نب ییحی، اوباکلم، لیضف نب نیسح، میلس، ییحی، میلس نب ارضخ، دیبع اہلل نب رمع، انعف، رضحت

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ ںیم ےس وھگڑے ےک ےئل دف ےصح افر آدیم ےک ےئل اکی ہصح میسقت 

 رفام ا۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوباکلم، لیضف نب نیسح، میلس، ییحی، میلس نب ارضخ، دیبعاہلل نب رمع، انعف، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 احرضنی ےک درایمؿ امؽ تمینغ وک میسقت رکےن ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم
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 اب٩ ٤٧ْر، حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

٥ِ یَِذَُکِ فٔی ا َٟ ٔ ٣ِٔث٠َُط َو ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ١ٔ و َحسَّ َٔ َّ٨ٟ 



 

 

رفاتی لقن یک ےہ افر اس رفاتی ںیم لفن ینعی امؽ  انب ریمن، رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس دنس ےک اسھت ایس رطح

 تمینغ اک ذرک ںیہن۔

 انب ریمن، رضحت دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 دبر ںیم رفوتشں ےک ذرہعی ادماد افر تمینغ ےک 

 

 ...امؽ ےک ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیمزغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دبر ںیم رفوتشں ےک ذرہعی ادماد افر تمینغ ےک امؽ ےک ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ
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اض، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ خلاب ٨٫از ب٩ رسی، اب٩ ٣بارک، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، س٤اک ح٨فی، اب٩ ًب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ًَبَّإض  َحسَّ ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟح٨َفٔیُّ  ثَىٔی ٔس٤َاْک ا إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٤َُِٟباَرٔک  ا

َِٟدلَّ  ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا و٢ُ َحسَّ ُ٘ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َي ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ بَِسٕر ح و َحسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أب 

ًَِبُس اہللٔ  ثَىٔی  َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو ُز٣َِی١ٕ صَُو ٔس٤َاْک ا إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ًَ ا ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ بَّإض 

َْٛٔن َو  ٤ُِٟرِشٔ ٔلَی ا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا کَاَ٪ یَِو٦ُ بَِسٕر ٧ََوَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ْٕ َوأَِػَحابُُط ثًََلُث ٣ٔائَةٕ ا ِٟ ص٥ُِ أَ

َب١َ ٧َٔيیُّ اہللٔ ِ٘ اِسَت َٓ ًَرَشَ َرُجًّل  َة  ٌَ ِ لٔی ٣َاَوتِٔش ُٕ بَٔزبِّطٔ ا٠َُّٟض٥َّ أ٧َِحٔز ٔ ١َ َیِضت ٌَ َح َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة ث٥َُّ ٣َسَّ یََسیِطٔ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ    َػل

َبِس  ٌِ ٔ ََّل ُت ٌَٔؼابََة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِْلِٔسًَل٦ ِٟ ٔ ا ًَِسَتىٔی ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ تُِض٠ِٔک صَٔذظ ًَِسَتىٔی ا٠َُّٟض٥َّ آٔت ٣َا َو ُٕ  فٔی َو ٔ ٤َا َزا٢َ یَِضت َٓ اِِلَِرٔق 

َٓأََخَذ  أََتاُظ أَبُو برَِکٕ  َٓ ٜٔبَِیطٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َ َم رَٔزاُؤُظ  َ٘ َّی َس ِِٟ٘ٔب٠َٔة َحً ب١َٔ ا ِ٘ ا یََسیِطٔ ٣ُِشَت ٜٔبَِیطٔ ث٥َُّ  بَٔزبِّطٔ ٣َازًّ ًَلَی ٨ِ٣َ اُظ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ رَٔزائَُط 

ا٢َ َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ َٗ َِٟتز٣ََُط ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ َو زَّ َوَج١َّ إٔذِ ا ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ًََسَک  ََٟک ٣َا َو  ُ َُّط َسی٨ُِحٔز إ٧ٔ َٓ اَک ٨َ٣ُاَطَستَُک َربََّک  َٔ َٛ  

ُظ اہللُ  َٓأ٣ََسَّ َٜةٔ ٣ُزِزَْٔٓٔن  ٔ ٤ًََِٟلئ ٕٕ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ ٥ِ بٔأ ُٛ ِّی ٤٣ُٔسُّ َٓاِسَتَحاَب َل٥ُِٜ أَن  ٥ُِ اَتِشَتِٔیُثوَ٪ َربَّٜ َٗ َٜةٔ  ٔ ٤ًََِٟلئ ٢َ أَبُو ُز٣َِی١ٕ بٔا

 ٔ ٛ ٤ُِٟرِشٔ ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َیِو٣َئٕٔذ َيِظَتسُّ فٔی أَثَز ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ًَبَّإض  ثَىٔی اب٩ُِ  َحسَّ بَّة َٓ ٍَ َُضِ َْن أ٣ََا٣َطُ إٔذِ َس٤ٔ

٨ََوَز  َٓ ٔس٦ِ َحِیزُو٦ُ  ِٗ و٢ُ أَ ُ٘ ارٔٔض َي َٔ ِٟ طُ َوَػِوَت ا َٗ ِو َٓ ِؤن  ِس ُخٔل٥َ بٔاٟشَّ َٗ إَٔذا صَُو  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨ََوَز إ َٓ رَخَّ ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔیا  َٓ ٔک أ٣ََا٣َطُ  ٤ُِٟرِشٔ ٔلَی ا إ



 

 

َث بَٔذَٟٔک َرُسو٢َ  َحسَّ َٓ َحاَئ اِِلَِنَؼارٔیُّ  َٓ  ٍُ اِخرَضَّ َذَٟٔک أَِج٤َ َٓ ِؤن  بَةٔ اٟشَّ رَضِ َٛ َّٙ َوِجُضطُ  ُٔطُ َوُط ٠َِیطٔ أَِن ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ُ َوَس٠َّ  ا٢َ أَب َٗ ٌَْٔن  وا َسِب ٌَْٔن َوأرََسُ َت٠ُوا َیِو٣َئٕٔذ َسِب َ٘ َٓ أَٟثةٔ  ٤َأئ اٟثَّ َت َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ٣ََسزٔ اٟشَّ ِٗ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٥َ  َٗ و ُز٣َِی١ٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔلَبٔی برَِکٕ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وا اِِلَُساَری  ا أرََسُ َّ٤٠ََٓ ا٢َ أَبُو ًَبَّإض  َ٘ َٓ  َو٤ًََُز ٣َا َتَزِوَ٪ فٔی َصُؤََّلٔئ اِِلَُساَری 

 ًَ ّة  ُٗوَّ ٨ََٟا  ََٓتُٜوُ٪  ٔ أََری أَِ٪ َتأُِخَذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ِٓٔسیَّة  ٔظَْرة ٌَ ِٟ ٥ِّ َوا ٌَ ِٟ َسی اہللُ أَِ٪ َیِضٔسیَُض٥ِ برَِکٕ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ص٥ُِ ب٨َُو ا ٌَ َٓ ارٔ  َّٔ لَی اِلُٜ

٠ُُِٗت ََّل َواہللٔ َیا َرُسو٢َ اہللِْٟٔٔلِٔسًَل٦ٔ  أب  َِٟدلَّ ٥َ ٣َا َتَزی َیا اب٩َِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َّٟٔذی َرأَی َٓ  ٣َا أََری ا

 ٔ ٘ ًَ ا ٩ِ٣ٔ  ٠ًَٔیًّ  ٩َِّٜ ُت٤َ َٓ ُض٥ِ  َٗ ٨ًَِا َب أَ ٨ََٓرِضٔ ٨َِّّٜا  ٜٔىِّی أََری أَِ٪ ت٤َُ ٤َزَ أَبُو برَِکٕ َوَل ٌُ ٔ ًَُٓلٕ٪ َنٔشیّبا ٟ ِّٜىِّی ٩ِ٣ٔ  طُ َوت٤َُ َ٘ َب ٨ًُُ َیرِضٔ َٓ ی١ٕ 

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ََٓضؤَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُة اِلٜرُِفٔ َوَػ٨َازٔیُسَصا  إٔ٪َّ َصُؤََّلٔئ أَئ٤َّٔ َٓ ُط  َ٘ َب ٨ًُُ أَُِضٔ ٥ِ َیِضَو ٣َا َٓ َٟ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َو َٗ ٥َ ٣َا  َس٠َّ

 َّ٤٠َ َٓ َٜٔیأ٪ ٠ُُِٗت  أًَسی٩ِٔ یَِب َٗ ٥َ َوأَبُو برَِکٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ سٔ ٔجئُِت  َِ ِٟ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا

 ٥ِ َٟ َِٜیُت َوإِٔ٪  إِٔ٪ َوَجِسُت بُکَاّئ بَ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ أَِخبٔرِنٔی ٩ِ٣ٔ أَیِّ َطِیٕئ َتِبکٔی أ٧ََِت َوَػاحٔبَُک  َ٘ َٓ ِیُت ٟٔبُکَائ٤َُٜٔا  َٛ أَٔجِس بُکَاّئ َتَبا

َق  ِس ُْعٔ َ٘ َٟ َٔٔساَئ  ِٟ ًَلَیَّ أَِػَحابَُک ٩ِ٣ٔ أَِخٔذص٥ِٔ ا َق  ٥َ أَبِکٔی ٠َّٟٔٔذی َْعَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًََذابُُض٥ِ أَِزنَی ٩ِ٣ٔ اہللٔ َػل ًَلَیَّ   

یَبٕة  ٕ ََقٔ َحَزةٔ َطَحَزة َٟطُ َصٔذظٔ اٟظَّ َّ َوَج١َّ ٣َا کَاَ٪ ٨َٟٔٔيٓیٕ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ًَز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ  ًَ َّی اہللُ  َّی  ٩ِ٣ٔ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ی َحً أرَِسَ

 َٟ ٨ٔی٤ََة  َِ ِٟ أََح١َّ اہللُ ا َٓ ّبا  ا ٤ِٔ٨َُُت٥ِ َحًَلَّّل كَیِّ ک٠ُُوا ٤٣َّٔ َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی   ُض٥ِ یُِثد٩َٔ فٔی اِِلَِرٔق إ

انھد نب رسی، انب ابمرک، رکعہم نب امعر، امسک یفنح، انب ابعس، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زغفہ دبر ےک دؿ رشمنیک یک رطػ داھکی وت فہ اکی سہار ےھت افر آپ یلص اہلل 

ہب نیت  ا اسین ےھت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہلبق یک رطػ ہنم رفام رک اےنپ اہوھتں وک ااھٹ ا افر اےنپ رب ہیلع فملس ےک احص

 ےس اکپر اکپر رک داع امانگن رشفع رک دی اے اہلل! ریمے ےئل اےنپ ےئک وہےئ فدعہ وک وپرا رفام ا اے اہلل! اےنپ فدعہ ےک اطمقب اطع رفام

مالؾ یک ہی امجتع الہک وہیئگ وت زنیم رپ ریتی ابعدت ہن یک اجےئ یگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربارب اےنپ رب ےس اے اہلل! ارگ الہ ا

اہھت دراز ےئک ہلبق یک رطػ ہنم رک ےک داع امےتگن رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدر ابمرک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدر وک ااھٹ ا افر اےس آپ یلص اہلل ہیلع ےک اشہن ےس رگ زپی سپ رضحت اوبرکب 

فملس ےک دنکوہ رپ ڈاال رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ٹپل ےئگ افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن 

 اہلل ہیلع فملس ےس اےنپ ےئک وہےئ فدعے وک وپرا رکے اگ اہلل رب آپ یک اےنپ رب ےس داع اکیف وہ یکچ رقنعبی فہ آپ یلص

ِ ( بج  م اےنپ رب ےس رف اد رک رےہ ےھت وت ا
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س ےن اہمتری داع ازعلت ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ )ِإْذ 



 

 

رکفں اگ سپ اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رفوتشں ےک ذرہعی ادماد وبقؽ یک ہک ںیم اہمتری دمد اکی سہار اگلاتر رفوتشں ےس 

رفامیئ رضحت اوبزلیم ےن اہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی دحثی اس دؿ ایبؿ یک بج املسمونں ںیم اکی آدیم 

 وکڑے یک رضب ےنگل یک آفاز  ین افر ہی رشمنیک ںیم ےس آدیم ےک ےھچیپ دفڑ راہ اھت وج اس ےس آےگ اھت ااچکن اس ےن افرپ ےس اکی

یھب انس ہک وکیئ وھگڑ  اار ہی  ہہ راہ ےہ اے زیحفؾ آےگ ڑبھ سپ اس ےن اےنپ آےگ رشمک یک رطػ داھکی ہک فہ تچ رگا زپا ےہ 

 اہلل ہیلع فملس بج اس یک رطػ وغر ےس داھکی وت اس اک انک زمخ زدہ اھت افر اس اک رہچہ ٹھپ  اک اھت سپ اس ااصنری ےن ر اؽ اہلل یلص

ؿ یک دختم ںیم احرض وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہی فاہعق ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ےن چس اہک ہی دمد رسیتے آامس

 ےس آیئ یھت سپ اس دؿ رتس آدیم امرے ےئگ افر رتس دیق وہےئ اوبزلیم ےن اہک ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک

 بج دیقویں وک رگاتفر رک ایل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبرکب ف رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا  م اؿ دیقویں ےک

ابرے ںیم ایک راےئ رےتھک وہ رضحت اوبرکب ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس فہ امہرے اچچ زاد افر اخدناؿ ےک ولگ 

راےئ ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس دفہی فوصؽ رک ںیل اس ےس ںیمہ افکر ےک الخػ اطتق احلص وہ اجےئ  ںیہ ریمی

 یگ افر وہ اتکس ےہ ہک اہلل اںیہن امالؾ الےن یک دہاتی اطع رفام دںی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے انب اطخب آپ یک ایک

اہلل یک مسق اے اہلل ےک ر اؽ ریمی فہ راےئ ںیہن وج رضحت اوبرکب یک راےئ ےہ ہکلب ریمی راےئ راےئ ےہ ںیم ےن رعض ایک ںیہن 

ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن امہرے رپسد رک دںی اتہک مہ اؿ یک رگدںین اڑا دںی لیقع وک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ؾ ایل اتہک ںیم اس یک رگدؿ امر دفں ویکہکن ہی رفک ےک اوشیا افر رسدار ںیہ سپ ےک رپسد رکںی افر اےنپ رہتش دارفں ںیم ےس اکی اک ان

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک راےئ یک رطػ املئ وہےئ افر ریمی راےئ یک رطػ املئ ہن وہےئ 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج آدنئہ رفز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت

دفونں ےھٹیب وہےئ ےھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم اتبںیئ وت یہس سک زیچ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک افر آپ یلص 

 ےھجم رفان ہن آ ا وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس دفونں اہلل ہیلع فملس ےک دفتس وک رال د ا سپ ارگ ںیم رف اکس وت ںیم یھب رفؤں اگ افر ارگ

ےک رفےن یک فہج ےس رفےن یک وصرت یہ اایتخر رکولں اگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اس فہج ےس رف راہ وہں وج ےھجم 

ایگ وج اس درتخ ےس یھب ز ادہ رقبی اھت  اہمترے اسویھتں ےس دفہی ےنیل یک فہج ےس شیپ آ ا ےہ قیقحت ھجم رپ اؿ اک ذعاب شیپ ایک
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( ہی  اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رقب

ُ
لَة

نیم ںیم رثکت ےس وخؿ )ہن( ابت یبن یک اشؿ ےک انمبس ںیہن ےہ ہک اس ےک ےضبق ںیم دیقی رںیہ )اکرففں وک لتق رک ےک( ز

 اہبےئ۔ ےس اہلل زعفلج ےک وقؽ سپ اھکؤ وج امؽ تمینغ ںیہمت الم ےہ سپ اہلل ےن احصہب ےک ےئل تمینغ الحؽ رک دی۔

انھد نب رسی، انب ابمرک، رکعہم نب امعر، امسک یفنح، انب ابعس، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل  :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...دیقویں وک ابدنےنھ رگاتفر رکےن افر اؿ رپ ااسحؿ رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دیقویں وک ابدنےنھ رگاتفر رکےن افر اؿ رپ ااسحؿ رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     92    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتبیہ ب٩ سٌیس، ٟیث ب٩ سٌیس ب٩ ابوسٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة  َّطُ َس٤ٔ ٌٔیٕس أ٧َ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ وَُّل َب ُ٘ َي

 ِٟ ُط ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ أُثَا٢ٕ َسیُِّس أَص١ِٔ ا َٟ ا٢ُ  َ٘ َة يُ َٔ َحائَِت بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َح٨ٔی َٓ ٥َ َخِیًّل َٗٔب١َ ٧َِحٕس  بَُلوُظ بَٔشارَٔیٕة ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ ٣َٔة رَفَ امَیَ

َٟیِ  ٔ َد إ رَخَ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ِ َسَوارٔی ا ُس َخْ ا٢َ ٨ًِٔٔسی یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َاَذا ٨ًَِٔسَک َیا ث٤َُا٣َُة  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْر طٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َم ٨ِ٣ٔطُ ٣َ  ٌِ َش١ِ ُت َٓ ٤َِٟا٢َ  ٨َِت تُزٔیُس ا ُٛ ًَلَی َطأَکٕ َوإِٔ٪   ٥ٌِٔ ٥ِ ت٨ُِ ٌٔ ٕ َوإِٔ٪ ت٨ُِ ُت١ِ َذا َز٦ ِ٘ ُت١ِ َت ِ٘ ُط َرُسو٢ُ اہللٔ ا إِٔ٪ َت َٛ تََر َٓ ٔطئَِت 

ََٟک إِٔ٪ تُ  ٠ُُِٗت  ا٢َ ٣َا  َٗ ا٢َ ٣َا ٨ًَِٔسَک یَا ث٤َُا٣َُة  َ٘ َٓ ٔس  َِ ِٟ َس ا ٌِ َّی کَاَ٪ َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َطأَکٕ َوإِٔ٪ َػل  ٥ٌِٔ ٥ٌِٔ ت٨ُِ ٨ِ

 َٓ ٤َِٟا٢َ  ٨َِت تُزٔیُس ا ُٛ ُت١ِ َذا َز٦ٕ َوإِٔ٪  ِ٘ ُت١ِ َت ِ٘ َّی کَاَ٪ َت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ تََر َٓ َم ٨ِ٣ُٔط ٣َا ٔطئَِت  ٌِ َش١ِ ُت

ًَلَی َطأَکٕ َوإِٔ٪   ٥ِ ٌٔ ٥ِ ت٨ُِ ٌٔ ََٟک إِٔ٪ ت٨ُِ ٠ُُِٗت  ا٢َ ٨ًِٔٔسی ٣َا  َ٘ َٓ ا٢َ ٣َاَذا ٨ًَِٔسَک یَا ث٤َُا٣َُة  َ٘ َٓ ٔس  َِ ِٟ ُت١ِ َذا زَ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ُت١ِ َت ِ٘ ٦ٕ َوإِٔ٪  َت

وا  ُ٘ ٔ ٥َ أَك٠ِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َم ٨ِ٣ُٔط ٣َا ٔطئَِت  ٌِ َش١ِ ُت َٓ ٤َِٟا٢َ  ٨َِت تُزٔیُس ا ٔلَی ٧َِد١ٕ ُٛ َٙ إ َٓا٧َِل٠َ ث٤َُا٣ََة 

ا٢َ أَِطَضُس أَِ٪ ََّل  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحَٔس  اَُِتَش١َ ث٥َُّ َزَخ١َ ا َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  یٕب ٩ِ٣ٔ ا ِبُسُظ َوَرُسوُٟطُ یَا ََقٔ ًَ ّسا  َط إَّٔلَّ اہللُ َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ َٟ ٔ  إ

ُِٟوُجو ِس أَِػَبَح َوِجُضَک أََحبَّ ا َ٘ َٓ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َوِجضَٔک  َف إ َِ ًَلَی اِِلَِرٔق َوِجْط أَبِ ُس َواہللٔ ٣َا کَاَ٪  ٔلَیَّ َواہللٔ ٣َا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ظٔ ک٠َُِّضا إ

ٔلَیَّ زٔی٩ٕ أَبِ  َف إ َِ ٔلَیَّ َواہللٔ ٣َا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ب٠ََٕس أَبِ ی٩ٔ ک٠ُِّطٔ إ أَِػَبَح زٔی٨َُک أََحبَّ اٟسِّ َٓ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ زٔی٨َٔک  َف إ أَِػَبَح َِ َٓ  ٩ِ٣ٔ ب٠ََٔسَک 

 َٓ ٤َِزَة  ٌُ ِٟ ٔلَیَّ َوإٔ٪َّ َخِی٠ََک أََخَذِتىٔی َوأ٧ََا أُرٔیُس ا ٔ ک٠َُِّضا إ ِٟبًَٔلز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٠ََُسَک أََحبَّ ا ًَ َّی اہللُ  ُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ
ََٓبرشَّ ٤َاَذا َتَزی 

ٍَ َرُسو ٜٔىِّی أَِس٤ِ٠َُت ٣َ ا٢َ ََّل َوَل َ٘ َٓ ائ١ْٔ أََػَبِوَت  َٗ ُط  َٟ ا٢َ  َٗ ََّٜة  ٔس٦َ ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َت٤َٔز  ٌِ ٥َ َوََّل َوأ٣َََزُظ أَِ٪ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢ٔ اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َواہللٔ َّی اہللُ  َّی َیأَِذَ٪ ٓٔیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٣َٔة َحبَُّة ح٨َِٔلٕة َحً ِٟامَیَ  ٥َ  ََّل َیأِتٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

 ت ہ نب دیعس، ثیل نب دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 
ب

 

قت

 دجن یک رطػ اجیھب وت فہ ونب ک ہفی ےک اکی آدیم وک الےئ ےسج ہماہم نب ااثؽ الہ امیہم اک رسدار اہک اجات اھت احصہب ےن اےس دجسم اکی رکشل

ےک وتسونں ںیم ےس اکی وتسؿ ےک اسھت ابدنھ د ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس رشتفی الےئ افر اراشد رفام ا اے 

اس ےن رعض ایک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ریخ ےہ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس لتق رکںی وت اکی وخین آدیم وک لتق ہماہم ایک ربخ ےہ؟ 

 رکںی ےگ افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ااسحؿ رفامںیئ وت رکش زگار آدیم رپ ااسحؿ رکںی ےگ افر ارگ امؽ اک ارادہ رفامےت ںیہ وت امےئگن

وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اچتہ ےک اطمقب اطع ایک اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس ف ےس یہ وھچڑ رک  آپ یلص اہلل ہیلع فملس

رشتفی ےل ےئگ اہیں کت ہک اےلگ دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ہماہم ریتا ایک احؽ ےہ اس ےن اہک ںیم ےن آپ یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فملس ااسحؿ رکںی وت اکی رکش زگار رپ ااسحؿ رکںی ےگ افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فملس ےس رعض ایک اھت ہک ارگ آپ یلص

 فملس لتق رکںی وت اکی وخین آدیم وک یہ لتق رکںی ےگ افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امؽ اک ارادہ رےتھک ںیہ وت امےئگن آپ یلص اہلل ہیلع

فملس وک اطع ایک اجےئ اگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ایس رطح وھچڑ د ا اہیں فملس ےک اطمہبل ےک اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع 

کت ہک اےلگ رفز آےئ وت رفام ا اے ہماہم ریتا ایک احؽ ےہ اس ےن اہک ریمی فیہ ابت ےہ وج رعض رک  اک وہں ارگ آپ یلص اہلل ہیلع 

ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس لتق رکںی وت اکی اطوتقر آدیم وک یہ لتق رکںی  فملس ااسحؿ رفامںیئ وت اکی رکش زگار رپ ااسحؿ رکںی ےگ افر

 ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس امؽ اک ارادہ رکےت ںیہ وت امےئگن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اطمہبل ےک اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک

ےک رقبی یہ اکی ابغ یک رطػ الچ لسغ ایک رھپ دجسم ںیم دالخ وہا افر  دے د ا اجےئ اگ ر اؽ اہلل ےن رفام ا ہماہم وک وھچڑ دف فہ دجسم

اہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر ںیم وگایہ داتی وہں ہک دمحم ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک 

وکیئ ااسی رہچہ ہن اھت وج ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچے ےس  دنبے افر ر اؽ ںیہ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ! اہلل یک مسق زنیم رپ

ز ادہ وغبمض وہ سپ اب آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ادقس ےھجم  ماؾ رہچفں ےس ز ادہ وبحمب وہ ایگ ےہ افر اہلل یک مسق آپ یلص اہلل 

پ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہش ریمے زندکی  ماؾ رہشفں ےس ہیلع فملس ےک رہش ےس ز ادہ اندنسپدیہ رہش ریمے زندکی وکیئ ہن اھت سپ آ

اہلل  ز ادہ دنسپدیہ وہ ایگ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رکشل ےن ےھجم اس احؽ ںیم رگاتفر ایک ہک ںیم رمعہ اک ارادہ راتھک اھت آپ یلص

د ا ہک فہ رمعہ رکے بج فہ ہکم آ ا وت اےس یسک ےنہک فاےل ہیلع فملس اک ایک وشمرہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اشبرت دی افر مکح 

ےن اہک ایک  م احصیب ینعی ےب دنی وہ ےئگ اس ےن اہک ںیہن ہکلب ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ ےل آ ا وہں اہلل یک مسق 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ااجزت رمتمح ہن  اہمترے اپس امیہم ےس دنگؾ اک اکی داہن یھب ہن آےئ اگ اہیں کت ہک اس ابرے ںیم ر اؽ

 رفام دںی۔

 ت ہ نب دیعس، ثیل نب دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ب

 

 قت
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 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  رگاتفر رکےن افر اؿ رپ ااسحؿ رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمدیقویں وک ابدنےنھ
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوبرک ح٨فی، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیسٕ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ثَىٔی َس رَفٕ َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ثَىٔی  َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ ا َّی َحسَّ بُرٔیُّ ٤َُثى ِ٘ ٤َ ِٟ  ا

 َ َٟطُ ٧ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخِیًّل  َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ وَُّل َب ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َّطُ َس٤ٔ َُٟط ث٤َُا٣َُة أ٧َ ا٢ُ  َ٘ ََٓحائَِت بَٔزُج١ٕ ُي ِحَو أَِرٔق ٧َِحٕس 

ا٢َ إِٔ٪  َٗ َُّط  َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث إَّٔلَّ أ٧َ َٚ ا ٣َٔة َوَسا ِٟامَیَ َِٟح٨َفٔیُّ َسیُِّس أَص١ِٔ ا ٕ  ب٩ُِ أُثَا٢ٕ ا ُت١ِ َذا َز٦ ِ٘ ُت٠ِىٔی َت ِ٘  َت

رفعج، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل  دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب

یلص اہلل ہیلع فملس ےن دجن ےک العہق یک رطػ ڑھگ  ااری یک اکی امجتع یجیھب وت فہ اکی آدیم وک ےل رک آےئ ےسج ہماہم نب ااثؽ 

دحثی ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک اس ےن اہک ارگ  م یفنح اہک اجات اھت ہی امیہم فاولں اک رسدار اھت ابح  

 ےھجم لتق رکف ےگ وت  م اکی اطوتقر آدیم وک لتق رکف ےگ۔

 دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وہید وک اجحز دقمس ےس الج فنط رک دےنی ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہید وک اجحز دقمس ےس الج فنط رک دےنی ےک ایبؿ ںیم
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 ٗتبیہ ب٩ سٌیس، ٟیث ب٩ سٌیس ب٩ ابوسٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٤َِِٟشحٔٔس إٔذِ َحسَّ ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ فٔی ا َٗ طُ 

 ٔ َد إ َّی ٔجئ٨َِاََخَ ُط َحً ٌَ ِج٨َا ٣َ رَخَ َٓ ٔلَی یَُضوَز  وا إ ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ص٥ُِ 



 

 

 َ٘ َٓ رَشَ یَُضوَز أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ ٨َاَزاص٥ُِ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ اہللُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َت َیا أَبَا ا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا 

ا٢َ  َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َت یَا أَبَا ا ِِ ِس ب٠ََّ َٗ اُٟوا  َ٘ َٓ ٥َ َذَٟٔک أُرٔیُس أَِس٤ُٔ٠وا َتِش٤ُ٠َوا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ

٥َ ذَ  ٔ َوَس٠َّ ِّی أُرٔیُس أَِ٪ أُِج٠ ٤ََّا اِِلَِرُق ِ َوَرُسؤٟطٔ َوأَن ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ ا٢َ ا َ٘ َٓ أَٟثَة  ُض٥ِ اٟثَّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ َٟٔک أُرٔیُس  َٓ ٔ اِِلَِرٔق  َی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ

٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ اِِلَِرَق ِ َو  ا َٓ طُ َوإَّٔلَّ  ٌِ ٔ ٠َِیب َٓ  َرُسؤٟطٔ َوَجَس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ب٤َٔأٟطٔ َطِیّئا 

 ت ہ نب دیعس، ثیل نب دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک 
ب

 

قت

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر رفام ا وہید یک رطػ ولچ سپ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےلکن 

 مہ اؿ ےک اپس ےچنہپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ افر اںیہن اکپرا وت رفام ا اے وہید یک امجتع امالؾ ےل اہیں کت ہک

آؤ مالتم روہ ےگ اوہنں ےن اہک اے اوبااقلمس آپ یلص اہلل ہیلع فملس غیلبت رک ےکچ ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریما 

ؾ ےل آؤ مالتم روہ ےگ اوہنں ےن اہک اے اوبااقلمس آپ یلص اہلل ہیلع فملس غیلبت رک ےکچ ںیہ ر اؽ اہلل یلص دماع یہی ےہ ہک امال

 اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام ا ںیم یہی اچاتہ وہں رسیتی رمہبت رفام ا اجؿ روھک زنیم اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک ےہ

 اک ارادہ راتھک وہں سپ  م ںیم ےس سج ےک اپس اانپ وکیئ امؽ وہ وت اچک ے ہک فہ  چی دے فرہن اجؿ افر ںیم ںیہمت اس زنیم ےس اکنےنل

 ےل زنیم اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک ےہ۔

 ت ہ نب دیعس، ثیل نب دیعس نب اوبدیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ب

 

 قت
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 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہید وک اجحز دقمس ےس الج فنط رک دےنی ےک ایبؿ ںیم
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اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩  ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ رآٍ، اسحٙ، ًبساٟززاٚ، :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

بِ  ًَ ُٙ أَِخبََر٧َا  ا٢َ إِٔسَح َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٍٕ َوإِٔسَح ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ و َحسَّ ا ُس اٟزَّزَّ

بَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٠ًََیِ ُجَزیِٕخ  َّی اہللُ  یَِوَة َحاَربُوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َوَُقَ ْر ـٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ یَُضوَز بَىٔی ا٨َّٟ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ طٔ َوَس٥ََّ٠ َة 

٠َِیض٥ِٔ حَ  ًَ یَِوَة َو٩٣ََّ  ٔ َوأَََقَّ َُقَ ْر ـٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَىٔی ا٨َّٟ ًَ َّی اہللُ  أَِجلَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت١َ َٓ َ٘ َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ یَِوُة َب َّی َحاَربَِت َُقَ ً

وا بَٔزُس  ُ٘ ٔح َٟ ُض٥ِ  ـَ ٌِ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن إَّٔلَّ أَ٪َّ َب َُٟض٥ِ بََِْن ا َش٥َ نَٔشائَُض٥ِ َوأَِوََّلَزص٥ُِ َوأ٣ََِوا َٗ ُض٥ِ َو َٟ ٥َ رَٔجا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

ًَِبسٔ اہللٔ َٓآ٨َ٣َُض٥ِ َوأَِس٤ُ٠َوا َوأَِجلَی ِو٦ُ  َٗ ََ َوص٥ُِ  ا َ٘ ِی٨ُ َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة ک٠َُُّض٥ِ بَىٔی  ٥َ یَُضوَز ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ب٩ِٔ َسًَل٦ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤َِٟٔسی٨َةٔ   َوَیُضوَز بَىٔی َحارٔثََة َوک١َُّ یَُضوزٓٔیٕ کَاَ٪ بٔا

دبعارلزاؼ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف، ااحسؼ ، 

افر  ےس رفاتی ےہ ہک ونب ریضن افر ونب رقہظی ےن ر اؽ اہلل ےس گنج یک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونب ریضن وک وت الج فنط رک د ا

اس ےک دعب ونب رقہظی ےن یھب گنج یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک ونب رقہظی رپ ااسحؿ رفامےت وہےئ رےنہ د ا اہیں کت ہک 

رمدفں وک لتق رکا د ا افر اؿ یک توروتں، افالد افر اوماؽ وک املسمونں ےک درایمؿ میسقت رک د ا  ااےئ اؿ دنچ اکی ےک وج ر اؽ اہلل 

د ا افر فہ امالؾ ےل آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  یلص اہلل ہیلع فملس ےس آ ےلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن انم

وک وج دمہنی ےک  ماؾ وہیدویں وک الج فنط رک د ا ینعی ونب اقنیقع وج رضحت دبعاہلل نب مالؾ یک وقؾ افر ونب احرہث ےک وہید افر رہ اس وہیدی 

 دمہنی ںیم راتہ اھت۔

عف، اقحس، دبعارلزاؼ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل دمحم نب راعف، ااحسؼ نب وصنمر، انب را :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہید وک اجحز دقمس ےس الج فنط رک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     96    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، حٔؽ، ٣یرسہ، ٣وسی، حرضت ٣وسی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣ُوَسی بَٔضَذا اِْل َة  ُؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ِٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َح ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِٟحَ و َحسَّ ٔ َصَذا ا ٔسیَث َوَحٔسیُث ِس٨َاز

ثَرُ َوأََت٥ُّ  ِٛ  اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَ

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، صفح، رسیمہ، ومیس، رضحت ومٰیس ےن اؿ دنسفں ےک اسھت ہی دحثی ایبؿ یک۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، صفح، رسیمہ، ومیس، رضحت ومیس :  رافی

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

  

 ...وہید فاصنری وک زجریہ ارعلب ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہید فاصنری وک زجریہ ارعلب ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     97    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوٟزبْر، حرضت جابز ب٩ زہْر ب٩ رحب، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، اب :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبُس و َحسَّ ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ  ٍٕ َوا٠َّٟ

 َ و٢ُ أَِخب ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ا ٍَ َرُسو٢َ اٟزَّزَّ َُّط َس٤ٔ أب أ٧َ َِٟدلَّ َرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

َِٟیُضوَز  َج٩َّ ا و٢ُ َِلَُِخٔ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََ إَّٔلَّ ٣ُِش٤ّٔ٠ااہللٔ َػل َّی ََّل أََز َزٔب َحً ٌَ ِٟ  َوا٨ََّٟؼاَری ٩ِ٣ٔ َجزٔیَزةٔ ا

زریہ نب رحب، احضک نب دلخم، انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزلریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل 

ربخ دی اوہنں ےن انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم 

 ںیہ ہک وہید ف اصنری وک زجریہ رعب ےس رضفر اکنولں اگ اہیں کت ہک ںیم فاہں املسمونں ےک العفہ یسک وک ںیہن وھچڑفں اگ۔

ریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض زریہ نب رحب، احضک نب دلخم، انب رججی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزل :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 وہید فاصنری وک زجریہ ارعلب ےس اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     98    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، روح ب٩ ًبازہ، سٔیا٪ ثوری، س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ اًْن، ١ٌ٘٣ اب٩ ًبیساہلل، حرضت  :  راوی

 ابواٟزبْر

ثَىٔی َس٤َ٠َةُ  ِورٔیُّ ح و َحسَّ َیاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة أَِخبََر٧َا ُس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟحَش٩ُ  ب٩ُِ َطبٔیٕب  و َحسَّ ث٨ََا ا َحسَّ

ٔ ٣ِٔث٠َ  ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ص٤َُا  ١ْٔ٘ َوصَُو اب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ لِٔکَ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ  طُ ب٩ُِ أَ

دنس ےک  زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، ایفسؿ وثری، ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم انب دیبع اہلل، رضحت اوبازلریب ےس اس

 اسھت ایس رطح دحثی وقنمؽ ےہ۔



 

 

 زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، ایفسؿ وثری، ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم انب دیبعاہلل، رضحت اوبازلریب :  رافی

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

  

 ... رکےن افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس ؿدہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج رکےن افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس اکنےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     99    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ابوبرک، ٨ُسر، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥ ابوا٣ا٣ہ، سہ١ ب٩  :  راوی

 ح٨یٕ، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

إر َوأَ  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ث٨ََا ٨َُُِسْر  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ارٔبَْة  َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ َبَة و  ٌِ ُت أَبَا أ٣َُا٣ََة ب٩َِ َسِض١ٔ ُط

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٕ َّی  ب٩ِٔ ح٨َُِی أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٕ اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ًَلَی ح٥ُِٜٔ َس یَِوَة  ا٢َ ٧َز٢ََ أَص١ُِ َُقَ َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا أَبَا َس

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٤َِِٟشحٔٔس  یّبا ٩ِ٣ٔ ا ا َز٧َا ََقٔ َّ٤٠َ َٓ ًَلَی ح٤َٔإر  َٓأََتاُظ  ٕس  ٌِ ٔلَی َس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّ اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِْٟٔلَِنَؼارٔ  َػل ًَ ی اہللُ 

ات٠ََٔتُض٥ِ  َ٘ ُت١ُ ٣ُ ِ٘ ا٢َ َت َٗ ًَلَی ح٤َُِٜٔک  ا٢َ إٔ٪َّ َصُؤََّلٔئ ٧َزَُٟوا  َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ُٛ ٔ ٥ِ أَِو َخِْر ُٛ ٔلَی َسیِّٔس ا٢َ ُٗو٣ُوا إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ یََّتُض٥ِ  َوَتِشٔيی ذُرِّ

 َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َّی َوُرب٤ََّا  ٤َُِٟثى ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ ا َٟ ٠٤َِٟٔٔک َو ِیَت بُٔح٥ِٜٔ ا ـَ َٗ ا٢َ  َٗ ِیَت بُٔح٥ِٜٔ اہللٔ َوُرب٤ََّا  ـَ

٠٤َِٟٔٔک  ِیَت بُٔح٥ِٜٔ ا ـَ َٗ 

وبدیعس ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، اوبرکب، دنغر، ہبعش، دعس نب اربامیہ اوباامہم، لہس نب فینح، رضحت ا

 فاولں ےن رضحت دعس نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ہلصیف رپ ارت 

 

ة

ظ

اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ونب رقت ظ

وہ رپ آےن یک راض دنمی اک ااہظر ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اغیپؾ اجیھب وت فہ دگ

احرض وہےئ بج فہ دجسم ےک رقبی ےچنہپ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر ےس رفام ا اےنپ رسدار  ا اےنپ الضف رتنی یک رطػ 

اوھٹ رھپ رفام ا ہی ولگ اہمترے ہلصیف رپ ارتے ںیہ دعس ےن اہک اؿ ںیم ےس ڑلایئ رکےن فاےل وک لتق رک دںی افر اؿ یک افالد وک دیقی 

قب  وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن اہلل ےک مکح ےک اطمقب یہ ہلصیف ایک ےہ افر یھبک رفام ا  م ےن ابداشہ ےک ہلصیف ےک اطمانبںیل

 ہلصیف ایک ےہ انب ینثم ےن ابداشہ ےک مکح ےک اطمقب ہلصیف رکےن وک ذرک ںیہن ایک۔



 

 

اوبرکب، دنغر، ہبعش، دعس نب اربامیہ اوباامہم، لہس نب فینح، رضحت اوبدیعس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس اکنےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم دہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج رکےن

     100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َ٘ َٓ ا٢َ فٔی َحٔسیثٔطٔ  َٗ ٔ َو َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ 

٠٤َِٟٔٔک  ٤ََِٜت بُٔح٥ِٜٔ ا ِس َح َ٘ َٟ ا٢َ ٣َزَّّة  َٗ ٤ََِٜت ٓٔیض٥ِٔ بُٔح٥ِٜٔ اہللٔ َو ِس َح َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

نب دہمی، ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رفاتی ےہ افر اوہنں ےن اینپ دحثی ںیم زریہ نب رحب، دبعارلنمح 

 م اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن اؿ ےک ابرے ںیم اہلل ےک مکح ےک اطمقب ہلصیف ایک ےہ افر اکی رمہبت رفام ا ہک 

 ۔ےن ابداشہ ےک مکح ےک اطمقب ہلصیف ایک ےہ

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اکنےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمدہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج رکےن افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس 

     101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ، ٣ح٤س ب٩ ًًلء ہ٤سانی، اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَل  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٕ و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ص٤َُا  َِٟض٤َِسانٔیُّ لِٔکَ ٔئ ا

ا٢ُ  َ٘ یِٕع ُي ٚٔ َر٣َاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َُقَ َِٟد٨َِس ْس یَِو٦َ ا ٌِ َِٟت أُٔػیَب َس ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٔة َر٣َاظُ  َحسَّ َٗ ٔ ز ٌَ ِٟ ُط اب٩ُِ ا َٟ 

وزُُظ ٩ِ٣ٔ ََقٔ  ٌُ ٤َِِٟشحٔسٔ َي ٥َ َخِی٤َّة فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َب  رَضَ َٓ َح١ٔ  ِٛ َ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ فٔی اِِل ا َرَج َّ٤٠ََٓ یٕب 

أََتاُظ  َٓ اَُِتَش١َ  َٓ ًَلَح  ٍَ اٟشِّ ٚٔ َوَؿ َِٟد٨َِس ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت َػل ٌِ ا٢َ َوَؿ َ٘ َٓ َبارٔ  ُِ ِٟ ُُٔف َرأَِسطُ ٩ِ٣ٔ ا ٔجبِرٔی١ُ َوصَُو ی٨َِ

 َٓ َٓأَی٩َِ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ِد إ ٨َاُظ اَِخُ ٌِ ًَلَح َواہللٔ ٣َا َوَؿ اَت٠َُض٥ِ اٟشِّ َ٘ َٓ یَِوَة  ٔلَی بَىٔی َُقَ أََطاَر إ



 

 

٥َ رَفَزَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ح٥ُِٜٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َزَُٟوا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ ل َّی اہللُ   َػل

ات٠َُٔة  َ٘ ٤ُِٟ َت١َ ا ِ٘ ِّی أَِح٥ُُٜ ٓٔیض٥ِٔ أَِ٪ ُت إٔن َٓ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٔلَی َس ُِٟح٥َِٜ ٓٔیض٥ِٔ إ ٥َ ا َش٥َ أ٣ََِواُُٟض٥ِ َوَس٠َّ ِ٘ یَُّة َوا٨َِّٟشاُئ َوُت رِّ  َوأَِ٪ ُتِشَيی اٟذُّ

 این، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس وک زغفہ 
 
اوبرکب نب ایب ہیبش، دمحم نب العء ہ

اک فہ ریت ابزف یک اکی رگ ںیم اگل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دنخؼ ےک دؿ رقشی ےک اکی آدیم اک ریت اگل ےسج انب رعہق اہک اجات اھت اس 

فملس ےن دجسم ںیم اس ےک ےئل اکی ہمیخ بصن رکفا د ا اتہک اپس یہ اؿ یک ایعدت رک ںیکس سپ بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

اپس اس احؽ ںیم آےئ ہک فہ اےنپ  دنخؼ ےس فاسپ آےئ افر ایھتہر ااترے لسغ رفام ا وت ربجالیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےک

رس ےس ابغر اھجڑ رےہ ےھت اس ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایھتہر ااتر د ے ںیہ، اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس ہن 

 یک رطػ ااش

 

ة

ظ

رہ ایک سپ ر اؽ اہلل ااترےیئ ہکلب اؿ یک رطػ ےیلکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہکں، ربجالیئ ےن ونب رقت ظ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس گنج یک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح رپ ارتےن رپ راض دنمی اظرہ یک نکیل ر اؽ 

ات وہں اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابرے ںیم ہلصیف وک دعس یک رطػ دبؽ د ا وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم اؿ ےک ابرے ںیم ہی ہلصیف رک

 ہک اؿ ںیم ےس ڑلایئ رکےن فاےل وک لتق رک دںی افر توروتں افر وچبں وک دیقی انبںیل افر اؿ ےک امؽ وک میسقت رک ںیل۔

 این، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
 
 اوبرکب نب ایب ہیبش، دمحم نب العء ہ

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج رکےن افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس اکنےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤٧ْر، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوَکیب، اب٩  :  راوی

أَِخبَرُِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َٓ ا٢َ أَبٔی  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ِس  و َحسَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

َّ َوَج١َّ  ًَز ٤ََِٜت ٓٔیض٥ِٔ بُٔح٥ِٜٔ اہللٔ   َح

اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمے ابپ ےتہک ںیہ ہک ےھجم ربخ دی یئگ ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

  م ےن اؿ ےک ابرے ںیم اہلل ےک مکح ےک اطمقب ہلصیف ایک ےہ۔

 اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج رکےن افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس اکنےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا، روایت ےہ ٛہ حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ُ  َحسَّ َز ک٤ُ٠َُِط ٠ِٟٔب ا٢َ َوَتَححَّ َٗ ّسا  ٌِ ََّک ًَائَٔظَة أَ٪َّ َس ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ َ٘ َٓ رِٔئ 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ََٟک َػل بُوا َرُسو ذَّ َٛ ِو٦ٕ  َٗ ٔلَیَّ أَِ٪ أَُجاصَٔس ٓٔیَک ٩ِ٣ٔ  َِٟیَص أََحْس أََحبَّ إ ٥ُ٠َ أَِ٪  ٌِ إِٔ٪ کَاَ٪ َت َٓ ُجوُظ ا٠َُّٟض٥َّ  ٥َ َوأََِخَ َّ٠

أَبِ٘ٔىٔی أَُجاصِٔس  َٓ یِٕع َطِیْئ  ٔب َُقَ ٨َِت بَقَٔی ٩ِ٣ٔ رَحِ ُٛ إِٔ٪  َٓ َب بَِی٨َ٨َا َوبَِی٨َُض٥ِ  ََِٟحِ َت ا ٌِ ِس َوَؿ َٗ ََّک  ِّی أَُه٩ُّ أ٧َ إٔن َٓ ُض٥َّ  ص٥ُِ ٓٔیَک ا٠َّٟ

ًُِض٥ِ  ٥ِ٠َ َیزُ َٓ َّتٔطٔ  َٟب َحَزِت ٩ِ٣ٔ  َٔ َٓاِن ١ِ ٣َِوتٔی ٓٔیَضا  ٌَ ُِٓحزَِصا َواِج ا َٓ َب بَِی٨َ٨َا َوبَِی٨َُض٥ِ  ََِٟحِ َت ا ٌِ ٤َِِٟشحٔٔس ٣َ َوَؿ ُط َخِی٤َْة ٩ِ٣ٔ  َوفٔی ا ٌَ

َّٟٔذی َیأِتٔی٨َا ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠ُٜٔ  َِٟدِی٤َةٔ ٣َا َصَذا ا اُٟوا یَا أَص١َِ ا َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٦ُ َئشی١ُ إ إر إَّٔلَّ َواٟسَّ َٔ ْس ُجزِحُُط َئِذُّ َز٣ّا بَىٔی ُٔ ٌِ إَٔذا َس َٓ  ٥ِ

٤َاَت ٨ِ٣َٔضا َٓ 

، رفاتی ےہ ہک رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک زمخ ااھچ وہےن ےک اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

دعب رھب  اک اھت اوہنں ےن ہی داع یک اے اہلل! وت اجاتن ےہ ریمے زندکی ریتے راہتس ںیم اس وقؾ ےس اہجد رکےن ےس سج ےن 

ب ںیہن اے اہلل! ارگ رقشی ےک الخػ ڑلایئ اک ریتے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ذکتبی یک افر اںیہن اکنؽ د ا افر وکیئ زیچ وبحم

ھچک ہصح ابح  رہ ایگ ےہ وت وت ےھجم ابح  رھک اتہک ںیم اؿ ےک اسھت ریتے راہتس ںیم اہجد رکفں اے اہلل! ریما امگؿ ےہ ہک ارگ وت ےن 

ےہ وت اس وک وھکؽ دے امہرے افر اؿ ےک درایمؿ گنج متخ رک دی ےہ سپ ارگ وت ےن امہرے افر اؿ ےک درایمؿ گنج متخ رک دی 

افر ایس ںیم ریمی ومت فاعق رک دے سپ فہ زمخ اؿ یک یلسنہ ےس انہب رشفع وہ ایگ افر دجسم ںیم اؿ ےک اسھت ینب افغر اک ہمیخ اھت وت فہ 

س آ اس وخؿ وک اےنپ ےمیخ ںیم اجےن ےس رفک ہن ےکس وت اوہنں ےن اہک اے ہمیخ فاول ہی ایک زیچ ےہ وج اہمترے رطػ ےس امہرے اپ

 ریہ ےہ سپ ااچکن داھکی وت رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زمخ ےس وخؿ ہہب راہ اھت افر ایس فہج ےس فہ وفت وہ ےئگ۔

 اوبرکبی، انب ریمن، اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع، رفاتی ےہ ہک رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دہع ینکش رکےن فاےل ےس گنج رکےن افر ہعلق فاولں وک اعدؽ ابداشہ ےک مکح رپ ہعلق ےس اکنےنل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ٩ حش٩ ب٩ س٠امی٪ ٛوفی، ًبسة، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب :  راوی

ٔ ٧َحِ  ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  َ٪ اِلُٜوفٔیُّ َحسَّ ُِٟحَشِْٔن ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  َحَز ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َٔ َٓاِن ا٢َ  َٗ َُّط  َوُظ ََُِْر أ٧َ

٤َا َزا٢َ َئشی١ُ  َٓ ٤َا  َِٟی٠َتٔطٔ  َٓ  ٕ اذ ٌَ َس بَىٔی ٣ُ ٌِ ُس َس ٌِ أْعُ أَََّل یَا َس و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ََٓذاَک حَْٔن َي ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیٔث  َّی ٣َاَت َوَزاَز فٔی ا َحً

ُت٥ِ ِٗٔسَر  ِٛ بُوُر َتَز َُٟضَو اٟؼَّ ٠ُوا  ٕ ََُساَة َتَح٤َّ اذ ٌَ َس بَىٔی ٣ُ ٌِ ٤ِزَُک إٔ٪َّ َس ٌَ َٟ ْرُ  ـٔ یَِوُة َوا٨َّٟ ٠َِت َُقَ ٌَ ٥ِ ََّل َط َٓ ِو٦ٔ ُٛ َ٘ ِٟ ِیَئ ٓٔیَضا َوِٗٔسُر ا

ِس کَا٧ُوا بَٔب٠َِستٔض٥ِٔ ثٔ  َٗ َُ َوََّل َتٔشْرُوا َو ا َ٘ ِی٨ُ َٗ ی٥ُ أَبُو حَُبإب أَٗٔی٤ُوا  ا٢َ اِلرَکٔ َٗ ِس  َٗ ُٔوُر َو ٠َِت ب٤َِٔیَلاَ٪ َحا٣َٔیْة َت ُ٘ ٤َا َث َٛ اَّّل  َ٘

ُدوُر   اٟؼُّ

ٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ہی رفاتی یھب ایس رطح ےہ  ااےئ اس یلع نب نسح نب امیلسؿ وکیف، دبعة، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعت

ےک ہک اس رفاتی ںیم ےہ ہک رات یہ ےس زمخ ہہب ایگ افر لسلسم وخؿ اتہب راہ اہیں کت ہک فہ ااقتنؽ رک ےئگ افر دحثی ںیم ہی زادئ 

ہظی افر ریضن ےن ہی ایک ایک اے دعس نب اعمذ ےہ ہک اس فتق اشرع ےن اہک )سج اک رتہمج ہی ےہ( آاگہ روہ اے دعس! دعس نب اعمذ رق

ریتی رمع یک مسق سج حبص وک اوہنں ےن وتبیصمں وک ربداتش ایک فہ ڑبی ربص فایل ےہ  م ےن اینپ اہڈنی ایسی وھچڑی ہک اس ںیم ھچک 

ی قااع افر ہن ولچ اح

 

ت ب
ق
ؽ ہی ےہ ہک فہ اےنپ رہش ںیم ںیہن ےہ افر وقؾ یک اہڈنی رگؾ ےہ افر الب ریہ ےہ رکمی اوبةحب ےن اہک رہھٹف اے 

 تہب وبلھج ےھت سک ے ہک اطمؿ اہپڑی ےک رھتپ اھبری ںیہ۔

 یلع نب نسح نب امیلسؿ وکیف، دبعة، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... افر دف اعتمراہجد ںیم دلج اجےن

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہجد ںیم دلج اجےن افر دف اعتمر

     105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س، اس٤ا ؿبعی، جویزیہ ب٩ اس٤اء، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ٔ  و َحسَّ ا٢َ ٧َاَزی ٓ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ  َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ی٨َا ٣َُح٤َّ

 ٔ ِضَز إ ٩ًَِ اِِلَِحزَأب أَِ٪ ََّل ُيَؼ٠َِّْنَّ أََحْس اٟوُّ  َٖ ٥َ یَِو٦َ اِنََصَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِوَت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٖ ٧َاْض  َتَدوَّ َٓ یَِوَة  َّلَّ فٔی بَىٔی َُقَ

َّی اہللُ ِّی إَّٔلَّ َحِیُث أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وَ٪ ََّل نَُؼل ا٢َ آََخُ َٗ یَِوَة َو ِوا زُوَ٪ بَىٔی َُقَ ََٓؼ٠َّ ٔت  ِٗ َو ِٟ ُت ا ِٗ َِٟو اَت٨َا ا َٓ ٥َ َوإِٔ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  



 

 

َٕ َواحّٔسا ٣ٔ  َّ٨ًَ ٤َا  َٓ ا٢َ  ِْٔن َٗ َ٘ ي ِٟرَفٔ  ٩ِ ا

 دبع اہلل نب دمحم، اامس یعبض، وجریہی نب اامسء، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص

امنز ہن زپوہ وت اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اکپرا سج فتق ہک مہ زغفہ ازحاب ےس فاسپ ولےٹ ہک ونبرقہظی ںیم ےنچنہپ ےس ےلہپ وکیئ رہظ یک 

ھچک ولوگں ےن فتق وک وفت وہےن ےک ڈر ےس ونب رقہظی ںیم ےنچنہپ ےس ےلہپ امنز زپھ یل افر دفرسے احصہب ےن اہک ہک مہ امنز ںیہن 

زپںیھ ےگ  ااےئ اس ہگج ہک اہجں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ امنز زپےنھ اک مکح رفام ا ارگہچ امنز اک فتق وفت وہ اجےئ 

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دفونں رفوقیں ںیم ےس یسک یک المتم ںیہن یک۔

 دبعاہلل نب دمحم، اامس یعبض، وجریہی نب اامسء، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اہمرجںی اک وتفاحت ےس ینغ وہ اجےن ےک دعب ااصنر ےک ایطعت درتخ لھپ فریغہ اںیہن ولاٹ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہمرجںی اک وتفاحت ےس ینغ وہ اجےن ےک دعب ااصنر ےک ایطعت درتخ لھپ فریغہ اںیہن ولاٹےن ےک ایبؿ ںیم
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 ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ س٦َٔ  و َحسَّ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٔطَضإب 

 ٌَ ِٟ َِٟیَص بٔأَیِٔسیض٥ِٔ َطِیْئ َوکَاَ٪ اِِلَِنَؼاُر أَص١َِ اِِلَِرٔق َوا ٔس٣ُوا َو َٗ ٤َِٟسٔی٨ََة  ََّٜة ا ٤َُِٟضأجزُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َ اَس٤َُض٥ِ اِِلَِنَؼاُر ا َ٘ َٓ ارٔ  َ٘

َٖ ث٤َٔارٔ أَ  ًَِلِوص٥ُِ أَِنَؼا ٤َِٟئُو٧ََة َوکَا٧َِت أ٦ُُّ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوهَٔی تُِسعَی أ٦َُّ ًَلَی أَِ٪ أَ ١َ٤َ َوا ٌَ ِٟ ُٔو٧َُض٥ِ ا ٕ َوَیِٜ ًَا٦ ٣َِوأٟض٥ِٔ ک١َُّ 

ًَِلِت أ٦ُُّ أ٧ََٕص َر  طٔ َوکَا٧َِت أَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة کَاَ٪ أَّخا ِٔل٧ََٕص ِٔل٣ُِّ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسو٢َ اہللُٔس٠َِی٥ٕ َوکَا٧َِت أ٦ُُّ  ًَ َّی اہللُ   َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٦َُّ أَی٩َ٤َِ ٣َِوََّلَتُط أ٦َُّ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِلاصَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ أ َٓ ََٟضا  ا  ّٗ أَِخبََرنٔی  ًَٔذا َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ َزیِٕس 

َّی  ٤َِٟٔسی٨َةٔ َرزَّ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔلَی ا َٖ إ َْ ٩ِ٣ٔ َٗٔتا٢ٔ أَص١ِٔ َخِیبََر َواِنََصَ ا رَفَ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

زَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا٢َ رَفَ َٗ ًَّٟٔی کَا٧ُوا ٨َ٣َُحوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ث٤َٔارٔص٥ِٔ  ٔلَی اِِلَِنَؼارٔ ٨َ٣َائَٔحُض٥ِ ا ٤َُِٟضأجزُوَ٪ إ ٠َِیطٔ َو ا ًَ َّی اہللُ  ِّی ل ٔلَی أُم ٥َ إ َس٠َّ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٦َُّ أَی٩َ٤َِ ٣َکَا٧َُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َحائٔٔلطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِلی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َضا َوأَ َٗ ٔطَضإب َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َطأِٔ٪ أ٦ُِّ  ًَٔذا

ِبٔس ا ٌَ ٔ ّة ٟ َٔ ََّضا کَا٧َِت َؤػی ََٟسِت آ٨َ٣ُٔة َرُسو٢َ أَی٩َ٤َِ أ٦ُِّ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ ا َو َّ٤٠َ َٓ َِٟحَبَظٔة  ٠ٔٔب َوکَا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ہللٔ ب٩ِٔ 



 

 

بَٔر َرُس  َٛ َّی  ٨ُطُ َحً ـُ َٓکَا٧َِت أ٦ُُّ أَی٩َ٤َِ َتِح َِّی أَبُوُظ  َس ٣َا تُُوف ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َو اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  َضا و٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َت ًِ َ أ َٓ  ٥َ َس٠َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس ٣َا تُُوف ٌِ َِّٓیِت َب ََٜحَضا َزیَِس ب٩َِ َحارٔثََة ث٥َُّ تُُو ِ ٕ ث٥َُّ أ٧َ  ٥َ بَٔد٤َِشةٔ أَِطُضز

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل

اہمرجنی ہکم ےس دمہنی آےئ ےھت وت اؿ ےک ہضبق ںیم وکیئ زیچ ںیہن یھت افر ااصنر زنیم ف اجدیئاد فاےل ےھت وت ااصنر ےن اس رشط رپ 

 ےگ افر اؾ اسن زںینیم اؿ ےک رپسد رک دںی ہک فہ رہ اسؽ دیپافار اک فصن اںیہن د ا رکںی ےگ افر اؿ یک ہگج تنحم افر زمدفری رکںی

نب امکل ےسج اؾ میلس اہک اجات ےہ وج دبعاہلل نب ایب ہحلط یک فادلہ یھب ںیھت افر دبعاہلل رضحت اسن یک امں یک رطػ اھبیئ ےھت اؾ اسن 

رکدہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اےنپ وجھکر ےک درتخ دے د ے ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ درتخ اینپ آزاد 

ابدنی اؾ انمی وج ااسہم نب زدی یک فادلہ ںیھت وک اطع رک د ے انب اہشب ےن اہک ےھجم اسن نب امکل ےن ربخ دی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس بج الہ ربیخ ےک اسھت اہجد ےس افرغ وہےئ افر دمہنی ولےٹ وت اہمرجنی ےن ااصنر وک اؿ ےک اطع ا فاسپ رک د ے وج اؿ یک 

یک لکش ںیم ےھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب ریمی فادلہ وک اؿ ےک وجھکر ےک درتخ فاسپ رک د ے افر اؾ  رطػ ولھپں

انمی وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ یک ہگج اےنپ ابغ ںیم درتخ اطع رک د ے انب اہشب ےن اؾ انمی ےک احالت ںیم اہک ہک 

ہشبح یک رےنہ فایل رضحت دبعاہلل نب دبعابلطمل یک ابدنی ںیھت بج رضحت آہنم ےن ر اؽ اہلل وک  فہ ااسہم نب زدی یک فادلہ کلم

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک فادل یک فافت ےک دعب منج د ا وت اؾ انمی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رپفرش یک یھت اہیں کت ہک ر اؽ 

رک د ا رھپ رضحت زدی نب احرہث ےس اؿ اک اکنح رک د ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑبے وہ رک اںیہن آزاد

 فملس ےک فاصؽ ےک اپچن امہ دعب فافت اپ ںیئگ۔

 اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہمرجںی اک وتفاحت ےس ینغ وہ اجےن ےک دعب ااصنر ےک ایطعت درتخ لھپ فریغہ اںیہن ولاٹےن ےک ایبؿ ںیم
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ابی طیبہ، حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی، ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٗیسی، اب٩ ابی طیبہ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ تیِم،  ابوبرک ب٩ :  راوی

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِیسٔ  َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ِبٔس اِِل ًَ ُس ب٩ُِ  اؤیُّ َو٣َُح٤َّ َِٟبرِکَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ُى َّٔلب٩ِٔ  یُّ َحسَّ ِٔ ٔ َوا٠َّٟ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ُض٥ِ  ک٠ُُّ



 

 

ا٢َ َحا٣ْٔس َوا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجًّل َو ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّیِٔمُّ  َ٪ اٟت َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ًِلَی أَ٪َّ اٟزَُّج١َ کَاَ٪ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َ ًَِبسٔ اِِل ب٩ُِ 

َّی اہللُ  ١ُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٌَ َٔک یَزُزُّ  َیِح َس ذَٟ ٌِ ١َ َب ٌَ َح َٓ ْرُ  ـٔ یَِوُة َوا٨َّٟ ٠َِیطٔ َُقَ ًَ ُٓتَٔحِت  َّی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨ََّٟدًَلٔت ٩ِ٣ٔ أَِرٔؿطٔ َحً ٠َِیطٔ  ًَ ًَ

 َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص َوإٔ٪َّ أَصِلٔی أ٣ََزُونٔی أَِ٪ آتَٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَِلاُظ  ُط َوکَاَ٪ ٣َا کَاَ٪ أَ ـَ ٌِ ًَِلِوُظ أَِو َب ُط ٣َا کَاَ٪ أَص٠ُِطُ أَ َٟ َ ِسأ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٓأََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَِلاُظ أ٦َُّ أَی٩َ٤َِ  ِس أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحائَِت أ٦ُُّ أَی٩َ٤َِ  ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٓ ًَِلا٧ٔیض٩َّٔ  َ أ َٓ َوَس٥ََّ٠ 

٠َِت اٟثَّ  ٌَ َح ٠ًََیِ َٓ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَِلا٧ٔیض٩َّٔ  ِس أَ َٗ ٔلیکَاص٩َُّ َو ٌِ َِٟت َواہللٔ ََّل نُ ا َٗ ٥َ یَا أ٦َُّ أَی٩َ٤َِ ِوَب فٔی ٨ًُُقٔی َو طٔ َوَس٠َّ

و٢ُ  ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ َط إَّٔلَّ صَُو  َٟ ٔ َّٟٔذی ََّل إ و٢ُ لَِکَّ َوا ُ٘ َذا َوَت َٛ َذا َو َٛ َٟٔک  ٔ اِتزُٛٔیطٔ َو ة ًَرِشَ یّبا ٩ِ٣ٔ  َة أ٣ََِثأٟطٔ أَِو ََقٔ ًَرِشَ ًَِلاَصا  َّی أَ َذا َحً َٛ

 أ٣ََِثأٟطٔ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، احدم نب رمع رکبافی، دمحم نب دبعاالیلع یسیق، انب ایب ہبیش، رمتعم نب امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل

 اباغت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم شیپ رکےت ےھت اہیں کت ہک اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ اینپ زنیم ںیم ےس

آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ونبرقہظی ف ونب ریضن رپ حتف دی یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ درتخ اںیہن فاسپ رکان رشفع رک دےیئ 

 ےھت اسن ےتہک ںیہ ہک ےھجم

 

 ریمے رھگ فاولں ےن اہک ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ادقس یک وہنجں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دی 

دختم ںیم احرض وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےنپ الہ ف ایعؽ ےک اطع رکدہ دروتخں ےک ابرے ںیم  ااؽ رکفں ہک فہ اسرے 

 فملس ےن فہ درتخ اؾ انمی وک اطع رک رےھک ےھت  ا اؿ ںیم ےس ھچک آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ رک دںی افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع

 افر اؾ انمی آیئ افر اوہنں ےن ریمی 

 

ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ےن فہ درتخ ےھجم اطع رک دی 

اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  رگدؿ ںیم ڑپکا ڈاانل رشفع رک د ا افر اہک اہلل یک مسق ںیم فہ درتخ ںیہن دفں یگ وج ےھجم د ے ےئگ ےھت

ےن رفام ا اے اؾ انمی اےس وھچڑ دے افر ریتے ےئل اےنت اےنت درتخ ںیہ اوہنں ےن اہک رہزگ ںیہن اس ذات یک مسق سج ےک  اا 

انگ  وکیئ وبعمد ںیہن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ریتے ےئل اےنت اےنت اہیں کت ہک اےس اؿ دروتخں ےس دس انگ  ا دس

 ےک رقبی اطع رک د ے۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، احدم نب رمع رکبافی، دمحم نب دبعاالیلع یسیق، انب ایب ہبیش، رمتعم نب امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...دارارحلب ںیم امؽ تمینغ ےک اھکےن وک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دارارحلب ںیم امؽ تمینغ ےک اھکےن وک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ساہلل ب٩ ١ِٔ٣طیبا٪ ب٩ رفوح، س٠امی٪، اب٩ ٣ِْرہ، ح٤یس ب٩ ہًل٢، حرضت ًب :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ  ٤َُِِْٟٔرةٔ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ا٢َ أََػِبُت َحسَّ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ

 ُ ٠ُِت ََّل أ ُ٘ َٓ َِٟتز٣َُِتطُ  ا َٓ ا٢َ  َٗ َّی ٔجَزابّا ٩ِ٣ٔ َطِح٥ٕ یَِو٦َ َخِیبََر  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیِو٦َ أََحّسا ٩ِ٣ٔ َصَذا َطِیّئا  ًِٔلی ا

٤ّا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُتََبشِّ  اہللُ 

ابیشؿ نب رففح، امیلسؿ، انب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ربیخ ےک دؿ ےھجم 

کی یلیھت یلم وت ںیم ےن اےس اھبنسؽ ایل افر ںیم ےن اہک ہک ںیم آج ےک دؿ اس ںیم ےس یسک وک ھچک ںیہن دفں اگ رضحت رچیب یک ا

 دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ےھچیپ یک رطػ یڑ رک داھکی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رکسما رےہ ےھت۔

 الہؽ، رضحت دبعاہلل نب لفغمابیشؿ نب رففح، امیلسؿ، انب ریغمہ، دیمح نب  :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دارارحلب ںیم امؽ تمینغ ےک اھکےن وک وجاز ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ بظار ًبسی، بہز ب٩ اسس، طٌبہ، ح٤یس ب٩ ہًل٢، حرضت ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ ص َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا بَِضزُ ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ إر ا ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبَس اہللٔ َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩َِ ًَل٢ٕ 

 َٓ تُّ  َٔ َِٟت ا َٓ ا٢َ  َٗ َوثَِبُت ْٔلُخَذُظ  َٓ ا٦ْ َوَطِح٥ْ یَِو٦َ َخِیبََر  ٌَ َ َِٟی٨َا ٔجَزاْب ٓٔیطٔ ك ٔ وَُّل ُرمَٔی إ ُ٘ ١ٕ َي َّٔ َِ ٠ًََِیطٔ ٣ُ َّی اہللُ  إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َ ث َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ اِسَتِحَیِیُت ٨ِ٣ٔطُ و َحسَّ َٓ  ٥َ ا٢َ ٔجَزاْب َوَس٠َّ َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ  ٌِ ث٨ََا ُط ٨َا أَبُو َزاُوَز َحسَّ

ا٦َ  ٌَ ٥ِ یَِذَُکِ اٟلَّ َٟ  ٩ِ٣ٔ َطِح٥ٕ َو

دمحم نب اشبر دبعی، زہب نب ادس، ہبعش، دیمح نب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ربیخ ےک دؿ امہری 

کی یلیھت یکنیھپ یئگ سج ںیم اھکان افر رچیب یھت ںیم اےس ااھٹےن ےک ےئل دفڑا رضحت دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےھچیپ یک رطػ رطػ ا

وتمہج وہا وت ر اؽ اہلل ےھت وت ےھجم رشؾ وسحمس وہیئ ہبعش ےن اؿ دنسفں ےک اسھت ایبؿ ایک  ااےئ اس ےک ہک اس رفاتی ںیم یلیھت 



 

 

 اعطؾ اک ذرک ںیہن ےہ۔ںیم رچیب اک ذرک ےہ افر 

 دمحم نب اشبر دبعی، زہب نب ادس، ہبعش، دیمح نب الہؽ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ؾ یک دتوت ےک ےئل وتکمب ےک ایبؿ یمیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک رہلق یک رطػ امال

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک رہلق یک رطػ امالؾ یک دتوت ےک ےئل وتکمب ےک ایبؿ ںیم
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رآٍ، ًبساہلل ب٩ ح٤یس، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟززاٚ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، اب٩ ابی ٤ًز، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، ابوسٔیا٪، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس ب٩ُِ حُ  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َِٟح٨َِولٔیُّ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ  ٍٕ ٔ ُى َّٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ٤َِیٕس َوا٠َّٟ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ أ٪ أَِخبََر٧َا  ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ  ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ 

ًَبَّإض أَ  ًَّٟٔی کَا٧َِت بَِیىٔی َوبََِْن َرُسو٩ًَِ اب٩ِٔ  ةٔ ا ٤ُِٟسَّ ُت فٔی ا ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٔلَی ٓٔیطٔ  َیاَ٪ أَِخبََرُظ ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ إ ِٔ َّی اہللُ ٪َّ أَبَا ُس ٢ٔ اہللٔ َػل

َّی اہللُ َٜٔتإب ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ٔ إٔذِ ٔجیَئ ب أ٦ِ بَِی٨َا أ٧ََا بٔاٟظَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَٔوی٥َ اٟزُّو٦ٔ ًَ ىٔی  ٌِ ١َ َي ِٗ ٔلَی صَٔز ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 َ٘ َٓ  ١َ ِٗ ٔلَی صَٔز ی إ ًَٔوی٥ُ بَُِصَ طُ  ٌَ َٓ َس َٓ ی  ًَٔوی٥ٔ بَُِصَ ٔلَی  ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ ِٟک٠َِٔيیُّ َجاَئ بٔطٔ  ا٢َ َوکَاَ٪ َزِحَیُة ا ١ُ ص١َِ َصاص٨َُا أََحْس َٗ ِٗ ا٢َ صَٔز

 َّٟ ِو٦ٔ َصَذا اٟزَُّج١ٔ ا َٗ َٓأَِج٠ََش٨َا٩ِ٣ٔ   ١َ ِٗ ًَلَی صَٔز ََٓسَخ٨َ٠ِا  یِٕع  َُٓسًٔیُت فٔی َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ َّطُ ٧َٔيیٌّ  بََِْن  ٔذی َیز٥ًُُِ أ٧َ

 َٓ َیاَ٪  ِٔ ا٢َ أَبُو ُس َ٘ َٓ َُّط ٧َٔيیٌّ  َّٟٔذی َیز٥ًُُِ أ٧َ ُب َنَشّبا ٩ِ٣ٔ َصَذا اٟزَُّج١ٔ ا ا٢َ أَی٥ُُِّٜ أََِقَ َ٘ َٓ أَِج٠َُشونٔی بََِْن یََسیِطٔ یََسیِطٔ  َٓ ٠ُِت أ٧ََا  ُ٘

 َّٟ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ ا ِّی َسائ١ْٔ صََذا  ٔن ُض٥ِ إ َٟ  ١ُِٗ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَا بٔتَرُِج٤َا٧ٔطٔ  َذبَىٔی َوأَِج٠َُشوا أَِػَحابٔی َخ٠ِفٔی ث٥َُّ َز َٛ َٓإِٔ٪  َُّط ٧َٔيیٌّ  ٔذی َیز٥ًُُِ أ٧َ

َیا ِٔ ا٢َ أَبُو ُس َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بُوُظ  َٜذِّ َٕ َحَش َٓ ِی َٛ ا٢َ ٟٔتَرُِج٤َا٧ٔطٔ َس٠ِطُ  َٗ ََٜذبُِت ث٥َُّ  َٜٔذُب َل ًَلَیَّ اِل ُة أَِ٪ یُِؤثََز  َٓ َِٟوََّل ٣ََدا بُطُ َ٪ َوای٥ُِ اہللٔ 

ض٤ُٔ  ٨ُِت٥ِ َتتَّ ُٛ َض١ِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ََّل  َض١ِ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ آبَائٔطٔ ٠٣َْٔک  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت صَُو ٓٔی٨َا ذُو َحَشٕب  ا٢َ  َٗ ِب١َ أَِ٪ ٓٔی٥ُِٜ  َٗ َٜٔذٔب  و٧َطُ بٔاِل

 َٗ اُؤص٥ُِ  َٔ ٌَ ٠ُُِٗت ب١َِ ُؿ ا٢َ  َٗ اُؤص٥ُِ  َٔ ٌَ ُٖ ا٨َّٟأض أ٦َِ ُؿ ا ُط أرَِشَ ٌُ ٔ َّب ا٢َ َو٩ِ٣َ یَت َٗ ٠ُُِٗت ََّل  ا٢َ  َٗ و٢َ ٣َا  ُ٘ ُؼوَ٪ َي ُ٘ ا٢َ أَیَزٔیُسوَ٪ أ٦َِ َی٨ِ

ا٢َ ص١َِ َیزَِتسُّ أََحْس ٨٣ِٔ  َٗ ٠ُُِٗت ََّل ب١َِ یَزٔیُسوَ٪  ا٢َ  َض١ِ َٗ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ََّل  ا٢َ  َٗ َٟطُ  َس أَِ٪ یَِسُخ١َ ٓٔیطٔ َسِدَلّة  ٌِ ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ َب ُض٥ِ 



 

 

ُب بَِی٨َ٨َا َوبَِی٨َُط ٔس  ََِٟحِ ٠ُُِٗت َتُٜوُ٪ ا ا٢َ  َٗ َٕ کَاَ٪ َٗٔتاُل٥ُِٜ إٔیَّاُظ  َِٜی َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن اَت٠ُِت٤ُوُظ  َحاَّّل ُئؼیُب ٨٣َّٔا َونُٔؼیُب َٗ

ا َٗ ٨ََٜىٔ ٨ِ٣ُٔط  َواہللٔ ٣َا أ٣َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٍْ ٓٔیَضا  ٔ ٕ ََّل ٧َِسرٔی ٣َا صَُو َػا٧ ة ٠ُُِٗت ََّل َو٧َِح٩ُ ٨ِ٣ُٔط فٔی ٣ُسَّ ٔسُر  ِِ َض١ِ َي َٓ ی ٩ِ٣ٔ ک٤َٔ٠َٕة أُِزخ١ُٔ ٢َ 

 ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠ُُِٗت ََّل  ا٢َ  َٗ ِب٠َطُ  َٗ ِو٢َ أََحْس  َ٘ ِٟ ا٢َ َصَذا ا َٗ َض١ِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ََُِْر َصٔذظ ٩ًَِ َحَشبٔطٔ ٓٔیَضا َطِیّئا  ُِٟتَک  َ ِّی َسأ ٔن َٟطُ إ  ١ُِٗ تَرُِج٤َا٧ٔطٔ 

 ٔ ُِٟتَک ص١َِ کَاَ٪ فٔی آبَائ َ ِو٣َٔضا َوَسأ َٗ ُث فٔی أَِحَشأب  ٌَ َذَٟٔک اٟزُُّس١ُ تُِب َٛ َُّط ٓٔی٥ُِٜ ذُو َحَشٕب َو ٤َِت أ٧َ ًَ زَ ٤ًََِت أَِ٪ ََّل َٓ زَ َٓ طٔ ٠٣َْٔک 

 ِ٠ُٗ َِٟو کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ آبَائٔطٔ ٠٣َْٔک  ٠ُِت  ُ٘ ٠َِت ب١َِ َٓ ُ٘ َٓ آُُض٥ِ  اُؤص٥ُِ أ٦َِ أرَِشَ َٔ ٌَ ٩ًَِ أَِتَبأًطٔ أَُؿ ُِٟتَک  َ ُت َرُج١ْ یَِل٠ُُب ٠ِ٣َُک آبَائٔطٔ َوَسأ

ا٢َ  َٗ و٢َ ٣َا  ُ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َٜٔذٔب  ض٤ُٔو٧َُط بٔاِل ٨ُِت٥ِ َتتَّ ُٛ ُِٟتَک َص١ِ  َ َُ اٟزُُّس١ٔ َوَسأ اُؤص٥ُِ َوص٥ُِ أَِتَبا َٔ ٌَ ٤ًََِت أَِ٪ ُؿ زَ ُت َٓ ِٓ ِس َْعَ َ٘ َٓ ََّل 

ُِٟتَک ص١َِ َیزَِتسُّ أَحَ  َ ًَلَی اہللٔ َوَسأ ََٓیِٜٔذَب  ًَلَی ا٨َّٟأض ث٥َُّ یَِذَصَب  َٜٔذَب  ََ اِل ٥ِ َی٩ُِٜ َٟٔیَس َٟ َُّط  َس أَِ٪ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ َب ْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

َذَٟٔک اِْلٔی٤َاُ٪ إَٔذا َٛ ٤ًََِت أَِ٪ ََّل َو زَ َٓ ُط  َٟ ٤َِت  یَِسُخ٠َُط َسِدَلّة  ًَ زَ َٓ ُؼوَ٪  ُ٘ ُِٟتَک َص١ِ یَزٔیُسوَ٪ أَِو ی٨َِ َ ٠ُؤب َوَسأ ُ٘ ِٟ ََٟم َبَظاَطَة ا َخا

اَت٠ِ  َٗ ِس  َٗ  ٥ُِ َّٜ ٤َِت أ٧َ ًَ زَ َٓ اَت٠ُِت٤ُوُظ  َٗ ُِٟتَک ص١َِ  َ َّی یَت٥َّٔ َوَسأ َذَٟٔک اِْلٔی٤َاُ٪ َحً َٛ َُّض٥ِ َیزٔیُسوَ٪ َو ُب بَِی٥ُِٜ٨َ أ٧َ ََِٟحِ ََٓتُٜوُ٪ ا ُت٤ُوُظ 

ِٟتُ َوبَیِ  َ اَٗٔبُة َوَسأ ٌَ ِٟ ُض٥ِ ا َٟ َذَٟٔک اٟزُُّس١ُ تُبَِتلَی ث٥َُّ َتُٜوُ٪  َٛ َّطُ ٨َُط ٔسَحاَّّل ی٨ََا٢ُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوَت٨َاُٟوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ َو ٤َِت أ٧َ ًَ َ ز َٓ ٔسُر  ِِ َک َص١ِ َي

ِو٢َ أََحْس  َ٘ ِٟ ا٢َ صََذا ا َٗ ُِٟتَک َص١ِ  َ ٔسُر َوَسأ ِِ َذَٟٔک اٟزُُّس١ُ ََّل َت َٛ ٔسُر َو ِِ ِو٢َ أََحْس  ََّل َي َ٘ ِٟ ا٢َ َصَذا ا َٗ ِو  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤ًََِت أَِ٪ ََّل  زَ َٓ ِب٠َطُ  َٗ

ًَلةٔ َو  ٠ُُِٗت َیأ٣ُِز٧َُا بٔاٟؼَّ  ٥ِ ُٛ ا٢َ ب٥َٔ َیأ٣ُِزُ َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ِب٠َُط  َٗ ِو٢ٕ ٗٔی١َ  َ٘ ٠ُُِٗت َرُج١ْ ائَِت٥َّ بٔ ِب٠َُط  ا٢َ إِٔ٪ َٗ َٗ  ٖٔ ا َٔ ٌَ ِٟ ٠َةٔ َوا اٟزَّکَاةٔ َواٟؼِّ

ِّی  َی٩ُِٜ ٣َا ِو أَن َٟ ُط ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َو ٩ِ أَُه٨ُّ ُٛ ٥ِ أَ َٟ َُّط َخارْٔد َو ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ٨ُِت أَ ُٛ ِس  َٗ َُّط ٧َٔيیٌّ َو إ٧ٔ َٓ ا  ًّ٘ و٢ُ ٓٔیطٔ َح ُ٘ َِٟیطٔ َِلَِحبَِبُت َت ٔ ِّی أَِخ٠ُُؽ إ ٥ُ٠ًَِ أَن أَ

٩َّ ٠ِ٣ُُٜطُ  َِ ََٟیِب٠ُ َس٣َِیطٔ َو َٗ  ٩ًَِ َش٠ُِت  َِ َٟ ٨ُِت ٨ًَِٔسُظ  ُٛ ِو  َٟ ائَطُ َو َ٘ ٔ َّی اہللُ  ٟ َٜٔتأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ًَا ب ا٢َ ث٥َُّ َز َٗ َسمَیَّ  َٗ ٣َا َتِحَت 

 ِٗ ٔلَی صَٔز ٕس َرُسو٢ٔ اہللٔ إ َٓإَٔذا ٓٔیطٔ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ أَُظ  ََْٓقَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٍَ َب ًَلَی ٩ِ٣َ اتَّ ًَٔوی٥ٔ اٟزُّو٦ٔ َسًَل٦ْ   ١َ

ًَایَةٔ اِْلِٔسًَل٦ٔ أَِس٥ِٔ٠ َتِش٥ِ٠َ َوأَِس٥ِٔ٠ یُِؤتَٔک اہللُ أَِجَزَک ٣َزَّ ا ِّی أَِزًُوَک بٔٔس إٔن َٓ ُس  ٌِ ا َب ٠َِیَک إٔث٥َِ ُِٟضَسی أ٣ََّ ًَ إٔ٪َّ  َٓ َِّٟیَت  َتِْٔن َوإِٔ٪ َتَو

ٔلَی ک٤َٔ٠َٕة َسَوإئ بَیِ  ِوا إ َٟ ا ٌَ َٜٔتأب َت دَٔذ اِِلَرٔئشیَِّْن َو یَا أَص١َِ اِل َک بٔطٔ َطِیّئا َوََّل َیتَّ بَُس إَّٔلَّ اہلَل َوََّل نرُِشٔ ٌِ ٨َ٨َا َوبَِی٥ُِٜ٨َ أَِ٪ ََّل َن

 ٔ٣ َْ ا رَفَ َّ٤٠ََٓ َّا ٣ُِش٤ُٔ٠وَ٪  وُٟوا اِطَضُسوا بٔأ٧َ ُ٘ َٓ ِوا  َّٟ إِٔ٪ َتَو َٓ ا أَِربَابّا ٩ِ٣ٔ زُؤ٪ اہللٔ  ـّ ٌِ ٨َا َب ـُ ٌِ ِت َب ٌَ َٔ َٜٔتأب اِرَت ائَٔة اِل  ٩ِ َٔقَ

ِس أ٣َٔ  َ٘ َٟ ِج٨َا  ٠ُِت ِٔلَِػَحابٔی حَْٔن ََخَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِج٨َا  أَُِخٔ َٓ ُم َوأ٣َََز ب٨َٔا  ِِ ثَُر ا٠َّٟ َٛ َّطُ اِِلَِػَواُت ٨ًَِٔسُظ َو ِبَظَة إ٧ٔ َٛ َز أ٣َِزُ اب٩ِٔ أَبٔی 

ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ُِٟت ٣ُو٨ّٔٗا بٔأ٣َِز ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ ُُٓط ٠٣َُٔک بَىٔی اِِلَِػرَفٔ  ًَلَیَّ ََٟیَدا َّی أَِزَخ١َ اہللُ  َّطُ َسَیِوَضزُ َحً ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 اِْلِٔسًَل٦َ 
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ںیم اےنپ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک درایمؿ دمت اعمدہہ ےک دفراؿ اشؾ یک رطػ الچ مہ اشؾ ںیم  ماؾ ذپری ےھت ہک ایس 

ایگ ےسج رضحت دہیح یبلک الےئ ےھت سپ اوہنں ےن ہی رصبی  ےک وگررن  دفراؿ اشؾ یک رطػ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک طخ ال ا

ےک رپسد ایک افر رصبی  ےک وگررن ےن فہ طخ رہلق وک شیپ ایک وت رہلق ےن اہک ایک اہیں وکیئ آدیم اس یک وقؾ اک آ ا وہا ےہ سج ےن 

ں ےک اسھت الب ا ایگ مہ رہلق ےک اپس ےچنہپ وت اس دتوی  ایک ےہ ہک فہ یبن ےہ ولوگں ےن اہک  ی اہں انچہچن ےھجم رقشی ےک دنچ آدویم

ےن ںیمہ اےنپ اسےنم اھٹب ا رھپ اہک  م ںیم وکؿ بسن ےک اابتعر ےس اس آدیم ےک رقبی ےہ وج ہی دتوی  رکات ےہ ہک فہ یبن ےہ 

اھٹب د ا رھپ اےنپ رتامجؿ وک الب ا اوبایفسؿ ےتہک ںیہ ںیم ےن اہک ںیم وہں وت اس ےن ےھجم اےنپ اسےنم افر ریمے اسویھتں وک ریمے ےھچیپ 

رھپ اس ےس اہک اؿ ےس اہک ںیم اس آدیم ےک ابرے ںیم وپےنھچ فاال وہں سج اک امگؿ ےہ ہک فہ یبن ےہ سپ ارگ ہی ھجم ےس وھجٹ 

ےگ وت ںیم رضفر وبےل وت  م اس یک ذکتبی رکان اوبایفسؿ ےن اہک اہلل یک مسق ارگ ےھجم اس ابت اک وخػ ہن وہات ہک ہی ےھجم وھجاٹ ںیہک 

وھجٹ وباتل رھپ رہلق ےن اےنپ رتامجؿ ےس اہک ہک اس ےس وپوھچ ہک اس اک اخدناؿ  م ںیم اسیک ےہ ںیم ےن اہک فہ مہ ںیم اہنتی رشفی 

ابسنل ےہ ایک اس ےک آابؤ ادجاد ںیم ےس وکیئ ابداشہ یھب اھت ںیم ےن اہک ںیہن رہلق ےن اہک ایک  م اےس اس ابت اک دتوی رکےن ےس 

 وھجٹ ےس ک مہ رکےت ےھت ںیم ےن اہک ںیہن رہلق ےن اہک اس یک اابتع رکےن فاےل ڑبے ڑبے ولگ ںیہ  ا زمکفر ف رغبی ںیم ےلہپ

ےن اہک ہکلب فہ زمکفر ولگ ںیہ اس ےن اہک فہ ڑبھ رےہ ںیہ اس ےن اہک اہں ایک اؿ ںیم ےس وکیئ اےنپ دنی ےس اس ےک دنی ںیم دالخ 

 فملس ےس انرایگض یک فہج ےس رھپ یھب ایگ ےہ ںیم ےن اہک ںیہن اس ےن اہک ایک  م ےن اس ےس وکیئ وہےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع

گنج یھب یک ںیم ےن اہک  ی اہں رہلق ےن اہک اس ےس اہمتری گنج اک ہجیتن ایک راہ ںیم ےن اہک گنج امہرے افر اؿ ےک درایمؿ اکی 

اؿ ےس چنیھک ایل اس ےن اہک ایک فہ اعمدہہ یک الخػ فرزی یھب رکات ےہ ںیم ےن اہک ڈفؽ ریہ یھبک اوہنں ےن مہ ےس چنیھک افر یھبک مہ ےن 

ںیہن افر مہ اس ےس اکی اعمدہہ ںیم ںیہ مہ ںیہن اجےتن فہ اس ابرے ںیم ایک رکےن فاےل ںیہ اوبایفسؿ ےنہک ےگل اہلل یک مسق اس ےن 

شئ یہ ںیہن دی رہلق ےن اہک ایک اس ےس ےلہپ یسک افر ےن یھب ےھجم اس اکی ہملک ےک  اا وکیئ ابت اینپ رطػ ےس اشلم رکےن یک اجنگ

اس ےک اخدناؿ ےس اس ابت اک دتوی ایک ےہ ںیم ےن اہک ںیہن اس ےن اےنپ رتامجؿ ےس اہک اس ےس وہک ںیم ےن ھجت ےس اس ےک 

وک ایس رطح اینپ وقؾ ےک اےھچ اخدناؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر ریتا امگؿ ےہ ہک فہ  م ںیم ےس اےھچ اخدناؿ فاال ےہ افر ر اولں 

 اخدناونں ےس اجیھب اجات ےہ افر ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ ایک اس ےک آابؤ ادجاد ںیم وکیئ ابداشہ زگرا ےہ افر ریتا ایخؽ ےہ ہک ںیہن وت ںیم

د یک ابداشتہ اک اطبل ےہ افر اتہک وہں ارگ اس ےک آابؤ ادجاد ںیم وکیئ ابداشہ وہات وت ںیم اتہک ہک فہ ااسی آدیم ےہ وج اےنپ آابؤ ادجا

ںیم ےن ھجت ےس اس یک ریپفی رکےن فاولں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایک فہ فیعض ہقبط ےک ولگ ںیہ  ا ڑبے آدیم ںیہ وت ےن اہک ہکلب فہ 



 

 

ک مہ زمکفر ںیہ افر یہی ولگ ر اولں ےک ریپفاگر وہےت ںیہ افر ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ ایک  م اےس اس دتوی ےس لبق وھجٹ ےس یھب 

ےہ رکےت ےھت افر وت ےن اہک ںیہن وت ںیم ےن اچہپؿ ایل وج ولوگں رپ وھجٹ ںیہن ابدناتھ فہ اہلل رپ وھجٹ ابدنےنھ اک اراکتب ےسیک رک اتکس 

افر ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ ایک اؿ ولوگں ںیم ےس وکیئ دنی ںیم دالخ وہےن ےک دعب اؿ ےس انرایگض یک فہج ےس رھپ یھب ایگ ےہ وت ےن 

ںیہن افر ایس رطح اامیؿ یک الحفت وہیت ےہ بج دؽ اس ےس فطل ادنفز وہ اجںیئ افر ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ ایک فہ ڑبھ رےہ ںیہ اہک 

 ا مک وہ رےہ ںیہ وت ےن اہک ہک فہ ڑبھ رےہ ںیہ وت تقیقح ںیم اامیؿ ےک درہج لیمکت کت ےنچنہپ ںیم یہی تیفیک وہیت ےہ ںیم ےن ھجت ےس 

ےس وکیئ گنج یھب یک افر وت ےن اہک مہ اس ےس گنج رک ےکچ ںیہ افر گنج اہمترے افر اس ےک درایمؿ ڈفؽ یک  وپاھچ ایک  م ےن اس

رطح ےہ یھبک فہ  م رپ اغبل افر یھبک  م اس رپ اغبل رےہ افر ر اولں وک ایس رطح التبم راھک اجات ےہ رھپ آرخ ااجنؾ حتف ایہن یک وہیت 

ےن اعمدہہ یک الخػ فرزی یھب یک وت ےن اہک ںیہن افر ر اؽ ہیلع االسلؾ ایس رطح دہع ینکش ںیہن ےہ افر ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ ایک اس 

رکےت افر ںیم ےن ھجت ےس وپاھچ ایک ہی دتوی اس ےس ےلہپ یھب یسک ےن ایک وت  م ےن اہک ںیہن وت ںیم اتہک وہں ارگ ہی دتوی اس ےس ےلہپ 

ےس ےلہپ ےئک ےئگ دتوی یک لیمکت رک راہ ےہ اوبایفسؿ ےن اہک رھپ رہلق ےن اہک فہ ںیہمت سک وت اتہک ےہ ہی ااسی آدیم ےہ وج اےنپ  ایک اجات

 ہی ابت اک مکح دےتی ںیہ ںیم ےن اہک فہ ںیمہ امنز، زوکۃ، ہلص ریمح افر اپک داینم اک مکح دےتی ںیہ رہلق ےن اہک وج ھچک  م  ہہ رےہ وہ ارگ

اتن اھت ہک اس اک وہظر  م ںیم ےس وہاگ افر ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک ںیم اؿ کت چنہپ اجؤں اگ وت چس ےہ وت فہ فااتعق یبن ےہ اس ےن اہک ںیم اج

ںیم اؿ یک الماقت وک دنسپ رکات افر ارگ ںیم اؿ ےک اپس وہات وت ںیم اؿ ےک اپؤں ابمرک دوھات افر اؿ یک ابداشتہ رضفر ابرضلفر 

ِ ریمے دقومں ےک ےچی چنہپ اجےئ یگ رھپ اس ےن ر اؽ ا
َ
ِ اّلّل
ْ ِ
 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک طخ ابمرک وگنما رک زپاھ وت اس ںیم ہی اھت ِب

ِ اہلل ےک ر اؽ دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس ابداشہ رفؾ رہلق یک رطػ اس رپ مالیتم وہ سج ےن دہاتی یک 
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مالؾ وبقؽ رکول مالتم روہ ےگ افر امالؾ وبقؽ رک ےل اہلل ےھجت دفرہا وثاب اطع اابتع ایک اام دعب ںیم ےھجت امالؾ یک دتوت داتی وہں ا

رکے اگ افر ارگ  م ےن ارعاض ایک وت راع ا اک انگہ یھب ھجت رپ وہاگ افر الہ اتکب آؤ اس ابت یک رطػ وج اہمترے افر امہرے درایمؿ 

 یسک زیچ وک رشکی رکںی ےگ افر ہن امہرے ضعب دفرسے ضعب ربارب ےہ ہک مہ اہلل ےک  اا یسک یک ابعدت رکںی افر ہن اس ےک اسھت

وک اہلل ےک  اا رب انبںیئ ےگ سپ ارگ فہ ارعاض رکںی وت  م  ہہ دف وگاہ وہ اجؤ ہک مہ املسمؿ ںیہ بج طخ ےک زپےنھ ےس افرغ وہا وت 

رہ ےل اجےن اک مکح د ا ںیم ےن اےنپ اس ےک اسےنم خیچ ف اکپر وہےن یگل افر رثکبت آفازںی آان رشفع وہ ںیئگ افر اس ےن ںیمہ اب

اسویھتں ےس اس فتق اہک بج ہک ںیمہ اکنال ایگ ہک اب وت انب ایب ہشبک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع یک ابت تہب ڑبھ یئگ ےہ ہک اس ےس وت 

بی اغبل وہں ےگ یتح ہک اشہ رفؾ یھب وخػ رکات ےہ افر ایس فتق ےس ےھجم ہشیمہ ہی نیقی راہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رقنع

 رب ازعلت ےن اینپ رتمح ےس ےھجم امالؾ ںیم دالخ رک د ا۔

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، انب ایب رمع، دمحم نب راعف، دبعاہلل نب دیمح، انب راعف، انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل  :  رافی



 

 

  اعتٰیل ہنعنب دبعاہلل نب ہبتع، اوبایفسؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک رہلق یک رطػ امالؾ یک دتوت ےک ےئل وتکمب ےک ایبؿ ںیم

     111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، اب٩ سٌس، ابوػاٟح، اب٩ طہاب :  راوی

سٕ  ٌِ وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََاظ َحَش٩ْ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی   َحسَّ

ارَٔض ٣ََشی ٩ِ٣ٔ  َٓ ٨ِطُ ُج٨ُوَز  ًَ َٕ اہللُ  َظ َٛ ا  َّ٤َٟ ِیََصُ  َٗ َِٟحٔسیٔث َوکَاَ٪  ا ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوَزاَز فٔی ا ٔلَی إٔی٠َٔیاَئ ُطرِکّ ح٤َِٔؽ إ

ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َو ٕس  َِٟحسٔیٔث ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ا٢َ فٔی ا َٗ ٔ ٤َٟٔا أَبًَِلُظ اہللُ َو ا٢َ بَٔسأًَیةٔ اِْلِٔسًَل٦ َٗ َِْٟرٔئشیَِّْن َو  إٔث٥َِ ا

نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب انب اربامیہ، انب دعس، اوباصحل، انب اہشب ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رفاتی ےہ افر اس دحثی 

 فہ اس آزامشئ ںیم اکایمب ںیم ہی زادئ ےہ ہک رصیق ےن بج افرس ےک رکشل وک تسکش دی وت فہ صمح ےس اایلیء یک رطػ الچ اتہک

 وہےن رپ اہلل اک رکش ادا رکے۔

 نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب انب اربامیہ، انب دعس، اوباصحل، انب اہشب :  رافی

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

  

 ...  اکرف ابداشوہں یک رطػ افر اؿ ںیہ امالؾ یک رطػیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھکل ےئگ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھکل ےئگ اکرف ابداشوہں یک رطػ افر اؿ ںیہ امالؾ یک رطػ البےن ےک ایبؿ ںیم

     112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساَّلًلی، سٌیس ب٩ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیوسٕ ب٩ ح٤از، ًب :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َئ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًِلَی  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ىٔیُّ َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ازٕ ا ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ثَىٔی یُوُس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  یَّ اہللٔ َػل

یِ  َٗ ٔلَی  ی َوإ ٔلَی ٛرِٔسَ َتَب إ َّی َٛ َّٟٔذی َػل َِٟیَص بٔا٨ََّٟحأشیِّ ا الَی َو ٌَ ٔلَی اہللٔ َت ٔلَی ک١ُِّ َجبَّإر یَِسًُوص٥ُِ إ ٔلَی ا٨ََّٟحأشیِّ َوإ ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ ََصَ َوإ

٥َ و ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

اتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ویفس نب امحد، دبعاالیلع، دیعس نب اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

رسکی افر رصیق یک رطػ افر اجنیش افر رہ احمک یک رطػ طخ اھکل سج ںیم اؿ وک اہلل اعتیل یک رطػ دتوت دی یئگ افر اجنیش ہی فہ ںیہن 

 ےہ ہک سج رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز انجزہ زپاھیئ یھت۔

 ، دیعس نب اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعویفس نب امحد، دبعاالیلع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھکل ےئگ اکرف ابداشوہں یک رطػ افر اؿ ںیہ امالؾ یک رطػ البےن ےک ایبؿ ںیم

     113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، ًبساٟوہاب ب٩ ًلاء، سٌیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ َس ًََلإئ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ًَِبُس ا ث٨ََا  یُّ َحسَّ ِبٔس اہللٔ اٟزُّزِّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ

٠ًََِیطٔ ا٨َّٟئ  َّی  َّٟٔذی َػل َِٟیَص بٔا٨ََّٟحأشیِّ ا ١ِ َو ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی اہللُ   یُّ َػل

، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس دحثی یک رطح دمحم نب دبع اہلل، دبعاولاہب نب اطعء، دیعس

 دحثی لقن یک اس دحثی ںیم ہی ںیہن اہک ہک ہی اجنیش فہ ںیہن ےہ ہک سج رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز انجزہ زپاھیئ۔

 ت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل، دبعاولاہب نب اطعء، دیعس، اتقدہ، رضح :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھکل ےئگ اکرف ابداشوہں یک رطػ افر اؿ ںیہ امالؾ یک رطػ البےن ےک ایبؿ ںیم

     114    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی ج٬ـِم، خاٟسب٩ ٗیص، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ  ِٔمُّ أَِخبََرنٔی أَبٔی َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨َٔیطٔ َنَِصُ ب٩ُِ  َِٟیَص بٔا٨ََّٟحأشیِّ  و َحسَّ ٥ِ یَِذَُکِ َو َٟ  َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّی  َّٟٔذی َػل  ا

ی، اخدلنب سیق، اتقدہ، اسن، ایس رطح دفرسی دنس ےس وج رفاتی ےہ اس ںیم یھب ہی اافلظ ذموکر ںیہن ہک فہ اجنیش 

م

 

 ھض
خ

رصن نب یلع 

 فہ ںیہن ہک سج رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز انجزہ زپاھیئ۔

ی، اخدلنب سیق، اتقدہ، اسن :  رافی

م

 

 ھض
خ

 رصن نب یلع 
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 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 ...زغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٛثْر، اب٩ ًباض ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب، حرضت ٛثْر ب٩  :  راوی

 ًباض ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ثْٔرُ ب٩ُِ و َحسَّ َٛ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ إب 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَبَّاْض َطضِٔسُت ٣َ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ٠َز٣ُِٔت أ٧ََا َوأَبُو  ًَبَّأض ب٩ِٔ  َٓ ح٨َُِْٕن 

٠ٔٔب َرُسو٢َ اہللٔ  ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  َیاَ٪ ب٩ُِ ا ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُس َّی اہللُ  ُط َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ ارٔ َٔ ٥ِ٠َ نُ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 َّٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َواِلُٜ َِٟتَقی ا ا ا َّ٤٠َ َٓ ِٟحَُذامٔیُّ  اثََة ا َٔ َوةُ ب٩ُِ نُ َُٟط رَفِ اَئ أَصَِساَصا  ـَ َُٟط بَِی ٠َٕة  ِِ ٔ ًَلَی َب ٤ُِِٟش٠ َّی ا ٤ُوَ٪ ٣ُِسبٔزٔی٩َ اُر َول

ًَبَّاْض َوأ٧ََا آخْٔذ  ا٢َ  َٗ ارٔ  َّٔ ٠ََتُط َٗٔب١َ اِلُٜ ِِ ُف َب ُٛ ٥َ َیزِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔٔ َل ٠َةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٓ ِِ ٔ َب  ب٠َٔٔحا٦

ََ َو  َضا إَٔراَزَة أَِ٪ ََّل ُترِسٔ ُّٔ ُٛ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َیاَ٪ آخْٔذ بٔزٔکَأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ أَبُو ُس

ّتا ًَبَّاْض َوکَاَ٪ َرُجًّل َػیِّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َُزة ٔ أَِػَحاَب اٟشَّ ًَبَّاُض ٧َاز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِی  ًَ َّی اہللُ  ًِلَی َػِوتٔی أَی٩َِ  اہللٔ َػل َ ٠ُِت بٔأ ُ٘ َٓ 

 َٓ ًَلَی أَِوََّلزَٔصا  َِٟبَْقٔ  ُة ا َٔ ِل ًَ وا َػِوتٔی  ٌُ َتُض٥ِ حَْٔن َس٤ٔ َٔ ِل ًَ َٜأَ٪َّ  َواہللٔ َل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َُزة ا٢َ أَِػَحاُب اٟشَّ َٗ َِّیَک  َٟب َِّیَک یَا  َٟب اُٟوا یَا  َ٘

 َ رَشَ اِِل ٌِ وُٟوَ٪ یَا ٣َ ُ٘ ًَِوةُ فٔی اِِلَِنَؼارٔ َي اَر َواٟسَّ َّٔ تََت٠ُوا َواِلُٜ ِٗ ا ًَلَی بَىٔی َٓ ًَِوةُ  ِت اٟسَّ َُٗٔصَ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ رَشَ اِِلَِنَؼارٔ  ٌِ ِنَؼارٔ یَا ٣َ

٨ََوَز َر  َٓ َِٟدزَِرٔد  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا َِٟدزَِرٔد یَا بَىٔی ا َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا اُٟوا یَا بَىٔی ا َ٘ َٓ َِٟدزَِرٔد  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ َو  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔلَی َٗٔتأٟض٥ِٔ  ٠َِیَضا إ ًَ ٤َُِٟتَلاو٢ٔٔ  ٠َتٔطٔ کَا ِِ ًَلَی َب َِٟوكٔیُص صَُو  صََذا حَْٔن َحِٔمَ ا

مَی بٔض٩َّٔ ُوُجوظَ  ٥َ َحَؼَیإت رَفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ث٥َُّ أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َٗ ٕس  ا٢َ ا٧َِضز٣َُوا َوَربِّ ٣َُح٤َّ َٗ ارٔ ث٥َُّ  َّٔ اِلُٜ

ََٓواہللٔ ٣َا صَُو إَّٔلَّ أَِ٪ َر٣َاص٥ُِ بَٔحَؼیَ  ا٢َ  َٗ ًَلَی صَِیَئتٔطٔ ٓامَٔی أََری  َِٟ٘ٔتا٢ُ  إَٔذا ا َٓ ص٥ُِ ک٠َٔیًّل ََٓذَصِبُت أ٧َُِوزُ  ُِٟت أََری َحسَّ ٤َا زٔ َٓ اتٔطٔ 

 َوأ٣ََِزص٥ُِ ٣ُِسبّٔزا



 

 

وباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ریثک، انب ابعس نب دبعابلطمل، رضحت ریثک نب ابعس نب ا

غت  ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت ابعںس رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت نینح ےک دؿ وموجد اھت ںیم 
م
ل
دبعا

غت  اس
م
ل
ھت اسھت رےہ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابلکل دحیلعہ ںیہن وہےئ افر ر اؽ اہلل یلص افر اوبایفسؿ نب احرث نب دبعا

 وہا اہلل ہیلع فملس دیفس رگن ےک رچخ رپ  اار ےھت فہ رچخ آپ وک رففہ نب افنہث ذجایم ےن دہہی ایک اھت وت بج املسمونں افر اکرففں اک اقمہلب

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکرففں یک رطػ اےنپ رچخ وک دفڑا رےہ ےھت رضحت ابعس ریض اہلل وت املسمؿ ھٹیپ ریھپ رک اھبےگ افر ر اؽ 

اہلل  اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رچخ یک اگلؾ وک ڑکپ اےس زیت اھبےنگ ےس رفک راہ اھت افر اوبایفسؿ ر اؽ

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ابعس ااحصب رمسہ وک البؤ رضحت ابعس  یلص اہلل ہیلع فملس یک راکب ڑکپے وہےئ ےھت وت

دنلب آفاز آدیم ےھت ںیم ےن وپری آفاز ےس اکپرا ہک ااحصب رمسہ اہکں ںیہ رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ اہلل یک مسق سج 

 ےتہک وہےئ  فتق اوہنں ےن ہی آفاز  ین وت فہ اس رطح ےٹلپ سج رطح ہک اگےئ
َ
ک
ْ
َّت 
ا لَب 
َ
 ي 
َ
ک
ْ
َب َّت 
ل
ا 
َ
اےنپ وچبں یک رطػ یتٹلپ ےہ فہ ولگ ي 

آےئ افر اوہنں ےن اکرففں ےس گنج رشفع رک دی افر اوہنں ےن ااصنر وک یھب الب ا افر ےنہک ےگل اے ااصنر یک امجتع رھپ اوہنں 

نب زخرج! وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رچخ رپ  ےن ونب احرث نب زخرج وک الب ا افر اہک اے ونب احرث نب زخرج! اے ونب احرث

 اار اؿ یک رطػ اؿ یک گنج اک رظنم دھکی رےہ ےھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس فتق ونتر رگؾ ےہ رافی ےتہک ںیہ 

فں یک رطػ اکنیھپ رھپ رفام ا دمحم ےک رب یک مسق ہک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنچ رکنک اں ااھٹںیئ افر اںیہن اکرففں ےک رہچ

ہی تسکش اھک ےئگ رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دھکی راہ اھت ہک گنج ڑبی زیتی ےک اسھت اجری یھت ںیم اس 

ےن داھکی ہک اؿ اک زفر وٹٹ ایگ افر رطح دھکی راہ ہک ااچکن رکنک اں ںیکنیھپ رضحت ابعس یلص اہلل ہیلع فملس ےتہک ںیہ اہلل یک مسق ںیم 

 فہ تشپ ریھپ رک اھبےنگ ےگل۔

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، ریثک، انب ابعس نب دبعابلطمل، رضحت ریثک نب ابعس نب  :  رافی

 دبعابلطمل

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ  ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ  بَٔضَذا اصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ



 

 

َبةٔ  ٌِ َٜ ا٢َ ا٧َِضز٣َُوا َوَربِّ اِل َٗ ُِٟحَذامٔیُّ َو ا٣ََة ا ٌَ َوةُ ب٩ُِ نُ ا٢َ رَفِ َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ ٔ ٧َِحَوُظ  َبٔة َوَزاَز فٔی  اِْلِٔس٨َاز ٌِ َٜ ا٧َِضز٣َُوا َوَربِّ اِل

ُف َخ  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزِ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ ا٢َ َو َٗ َّی َصز٣ََُض٥ِ اہللُ  َِٟحٔسیٔث َحً ٠َتٔطٔ ا ِِ ًَلَی َب ُض٥ِ  َٔ ٠ِ 

، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم

رطح ہی دحثی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ رففہ نب اعنہم ذجایم ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

ہک اہیں کت ہک اہلل ےن اؿ وک تسکش  رب ہبعک یک مسق ہی تسکش اھک ےئگ رب ہبعک یک مسق ہی تسکش اھک ےئگ افر دحثی ںیم ہی زادئ ےہ

دے دی افر وگ ا ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ دھکی راہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےھچیپ اےنپ رچخ وک اگھب رےہ 

 ںیہ۔

 ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حرضت ٛثْر ب٩ :  راوی

بَّ  ٌَ ِٟ ثْٔرُ ب٩ُِ ا َٛ ا٢َ أَِخبََرنٔی  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٍَ و َحسَّ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أض 

 َٚ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ ح٨َُِْٕن َوَسا َّی اہللُ  ثَرُ ٨ِ٣ٔطُ َوأََت٥ُّ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٛ ٕ أَ ٤َز ٌِ ََُِْر أَ٪َّ َحٔسیَث یُو٧َُص َوَحٔسیَث ٣َ َِٟحٔسیَث   ا

انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت ریثک نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ربخ دےتی ںیہ ہک 

 آےگ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک۔ ںیم نینح ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھت رھپ

 انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت ریثک نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ، حرضت ابو اسحاٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َرُج١ْ ٠ِٟٔبََرأئ یَا أَبَا ٤ًَُ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ا٢َ ََّل اَرَة َحسَّ َٗ ِرت٥ُِ یَِو٦َ ح٨َُِْٕن  أرََفَ

اُؤصُ  َّٔ َد ُطبَّاُ٪ أَِػَحابٔطٔ َوأَخٔ ٨َّٜٔطُ ََخَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَل ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ثْٔرُ َواہللٔ ٣َا َول َٛ ٠َِیض٥ِٔ ٔسًَلْح أَِو  ًَ َِٟیَص  ا  ّ ٥ِ حرُسَّ

 َ ِو٣ّا ُر٣َاّة ََّل یَک َٗ وا  ُ٘ ٠َ َٓ َب٠ُوا ٔسًَلٕح  ِٗ َ أ َٓ ا ٣َا یَکَازُوَ٪ یُِدٔلئُوَ٪  ّ٘ وص٥ُِ َرِط ُ٘ َط ٍَ َصَوازَٔ٪ َوبَىٔی َنَِصٕ رَفَ ُض٥ِ َسِض٥ْ َج٤ِ َٟ ُم  ُ٘ ازُ َيِش

 ِِ ًَلَی َب  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٟ ص٨َُاَک إ َیاَ٪ ب٩ُِ ٠َتٔطٔ ا ِٔ أئ َوأَبُو ُس ـَ بَِی

ًَِبسٔ  ٔذِب أ٧ََا اب٩ُِ  َٛ ا٢َ أ٧ََا ا٨َّٟٔيیُّ ََّل  َٗ َٓاِست٨َََِصَ َو ٨َز٢ََ  َٓ وزُ بٔطٔ  ُ٘ ٠ٔٔب َي ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ُض٥ِ ا َّٔ ٠ِٔب ث٥َُّ َػ ٤ُِٟلَّ   ا

 ےہ ےتہک ںیہ ہک اکی آدیم ےن رضحت رباء ریض اہلل ےس اہک ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 اے اوبامعرہ ایک  م نینح ےک دؿ اھبگ ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ںیہن اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھٹیپ ںیہن ریھپی ہکلب

اؿ ںیم  لک آےئ افر اوہنں ےن ا ےس ریتادنازفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس دنچ ونوجاؿ دلج ابز افر ریغب ایھتہر دیم

ےس اقمہلب ایک وج وہازؿ افر ونب ریضن ےک ا ےس ونوجاؿ ےھت نج اک ریت اطخ ہن وہات اھت اوہنں ےن اس ادناز ںیم ریتادنازی یک ہک اؿ اک 

 اؽ اہلل اےنپ دیفس رچخ رپ  اار ےھت افر وکیئ ریت اطخ ہن ایگ رھپ ہی ونوجاؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وتمہج وہےئ افر ر

اوبایفسؿ نب احرث نب دبعابلطمل اس یک اگلؾ اھتےم وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارتے افر اہلل ےس دمد بلط یک افر اراشد 

 فملس ےن فص دنبی یک۔رفام ا ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وہں ہی وھجٹ ںیہن ےہ ںیم دبعابلطمل اک اٹیب وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع 

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ج٨اب ٣ؼیصی، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، زَکیا، حرضت ابو اسحاٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ جَ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص  یٔصیُّ َحسَّ ٤ِٟٔؼِّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َج٨َإب ا ِٟ َحسَّ ٔلَی ا بََرأئ اَئ َرُج١ْ إ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ا٢َ أَِطَضُس  َ٘ َٓ َِّٟیُت٥ِ یَِو٦َ ح٨َُِْٕن یَا أَبَا ٤ًَُاَرَة  ٨ُِت٥ِ َو ُٛ ا٢َ أَ َ٘ اُئ َٓ َّٔ َٙ أَخٔ ٨َّٜٔطُ ا٧َِل٠َ َّی َوَل ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َول

َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ َصَوازَٔ٪ َوصُ  ٔلَی َصَذا ا ْ إ ُٔوا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َوحرُسَّ ََٜظ ِ ا٧ َٓ  ٕ ََّضا رِٔج١ْ ٩ِ٣ٔ َجَزاز أ٧َ َٛ ٕٙ ٩ِ٣ٔ ٧َِب١ٕ  ٣َِوص٥ُِ بٔزِٔط ِو٦ْ ُر٣َاْة رَفَ َٗ  ٥ِ

وزُ بٔطٔ بَ  ُ٘ َِٟحارٔٔث َي َیاَ٪ ب٩ُِ ا ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو ُس ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِو٦ُ إ َ٘ ِٟ َب١َ ا ِٗ َ أ َٓ َ ًَا َواِست ٨َز٢ََ َوَز َٓ ٠ََتطُ  ٨ََِصَ َوصَُو ِِ

٨َّا َواہللٔ ُٛ ِٟبََراُئ  ا٢َ ا َٗ َک  ٠ِٔب ا٠َُّٟض٥َّ ٧َز٢ِِّ َنَِصَ ٤ُِٟلَّ ِبٔس ا ًَ ٔذِب أ٧ََا اب٩ُِ  َٛ و٢ُ أ٧ََا ا٨َّٟٔيیُّ ََّل  ُ٘ قٔی بٔطٔ َوإٔ٪َّ َي َِٟبأُِض ٧َتَّ  إَٔذا اِح٤َزَّ ا



 

 

 َّ ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٠ََّٟٔذی یَُحاذٔی بٔطٔ َي ََ ٨٣َّٔا  َحا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟظُّ  ی اہللُ 

ی، ٰیسیع نب ویسن، زرک ا، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رباء ےک اپس اکی 

صی ض
م

ادمح نب انجب 

رپ وگایہ  آدیم ےن آ رک اہک اے اوبامعرہ ایک  م زغفہ نینح ےک دؿ اھبگ ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اس ابت

داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھٹیپ ہن ریھپی ہکلب ولوگں ںیم ےس دنچ زمکفر افر ےتہن ونوجاؿ ونب وہازؿ ےک اس ہلیبق یک رطػ 

ڑبوہ افر فہ ریت ادناز وقؾ یھت سپ اوہنں ےن ریتفں یک اس رطح وباھچڑ رک دی سک ے ڈٹی دؽ وہ احصہب رشتنم وہ ےئگ وت ہی وقؾ ر اؽ 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ڑبےنھ یگل اس فتق اوبایفسؿ نب احرث آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رچخ یک اگلؾ اھتےم وہےئ ےھت اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارتے داع امیگن افر دمد بلط یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس وہں ہی 

ابلطمل اک اٹیب وہں اے اہلل اینپ دمد انزؽ رفام رباء ےن اہک مہ گنج یک دشت ںیم اےنپ آپ وک آپ یلص اہلل وھجٹ ںیہن ےہ ںیم دبع

 ہیلع فملس یک انپہ ںیم اچبےت ےھت افر مہ ںیم ےس اہبدر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت راتہ۔

ی، ٰیسیع :  رافی

صی ض
م

  نب ویسن، زرک ا، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب انجب 

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ :  راوی

 ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ

ِٟبَرَ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ح٨َُِْٕن  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِرت٥ُِ  ِیٕص أرََفَ َٗ َُٟط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َ ِٟبََراُئ  اَئ َوَسأ ا

َّا ٥َِٟ َيرٔفَّ َوکَا٧َِت َصَوازُٔ٪ یَِو٣َئٕٔذ ُر٣َاّة َوإ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی  َوَل بَب٨َِا  ِٛ َ أ َٓ ُٔوا  ََٜظ ِ ٠َِیض٥ِٔ ا٧ ًَ ا َح٨َ٠ِ٤َا  َّ٤َٟ

 ٔ ٠َت ِِ ًَلَی َب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٟ َضا٦ٔ َو َب٠ُو٧َا بٔاٟشِّ ِ٘ َٓاِسَت ٨َائ٥ٔٔ  َِ ِٟ َیاَ٪ ب٩َِ ا ِٔ أئ َوإٔ٪َّ أَبَا ُس ـَ ِٟبَِی طٔ ا

َِٟحارٔٔث آخْٔذ ب٠َٔٔحا ٠ِٔب ا ٤ُِٟلَّ ًَِبٔس ا ٔذِب أ٧ََا اب٩ُِ  َٛ و٢ُ أ٧ََا ا٨َّٟٔيیُّ ََّل  ُ٘  ٣َٔضا َوصَُو َي

دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رباء ےس انس افر اؿ ےس سیق ےک اکی آدیم 

ہیلع فملس ےک اپس ےس اھبگ ےئگ ےھت رباء ےن اہک نکیل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن وپاھچ ایک  م زغفہ نینح ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

فملس ںیہن اھبےگ افر اؿ دونں وہازؿ ریتادناز ےھت بج مہ ےن اؿ رپ ہلمح ایک وت فہ اھبگ ےئگ مہ امؽ تمینغ رپ وٹٹ زپے افر 



 

 

 فملس وک اےنپ دیفس رچخ رپ  اار داھکی افر اوبایفسؿ نب احرث اوہنں ےن ریتفں ےس امہرا اقمہلب ایک افر ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اس یک اگلؾ ڑکپے وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ںیم یبن وہں ہی وھجٹ ںیہن ےہ ںیم دبعابلطمل اک اٹیب وہں۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٪، ابو اسحاٚ حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوبرک ب٩ خًلز، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس  اُٟوا َحسَّ َٗ زٕ  َّی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی و َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس 

َُٟط َر  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ١ُّ ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َوَصُؤََّلٔئ أََت٥ُّ َحٔسیّثاأَبُو إِٔسَح َٗ َِٟحٔسیَث َوصَُو أَ ََٓذََکَ ا  ُج١ْ یَا أَبَا ٤ًَُاَرَة 

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب ااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ 

 رہ ابح  دحثی ابمرہک ایس رطح ےہ۔ےس اکی آدیم ےن اہک اے اوبامع

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، اوبرکب نب الخد، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، اوب ااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نینح ےک ایبؿ ںیمزغ

 

 فئ

     122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حرضت ایاض :  راوی

٣َةُ  ث٨ََا ًرِٔکٔ َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص ا ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ثَىٔی إٔیَاُض ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ب٩ُِ 

 ُ٠ًِ َ أ َٓ ٣ُِت  سَّ َ٘ ُسوَّ َت ٌَ ِٟ ا َواَجِض٨َا ا َّ٤٠ََٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٨َُِی٨ّا  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب٠َىٔی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َُزَِو٧َا ٣َ ِ٘ َٓاِسَت ّة  و ث٨َٔیَّ

أَِر٣ٔ  َٓ ُسوِّ  ٌَ ِٟ وا ٩ِ٣ٔ ث٨َٔیَّةٕ ا ٌُ ِس ك٠ََ َٗ َٓإَٔذا ص٥ُِ  ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٍَ َو٧ََوزُِت إ ٤َا َزَریُِت ٣َا َػ٨َ َٓ ًَىِّی  َتَواَری  َٓ ِوا ص٥ُِ  یطٔ بَٔشِض٥ٕ  َ٘ َت ِٟ ا َٓ ی  أَُِخَ

 ًَ َّی اہللُ  َّی َػَحابَُة ا٨َّٟٔيیِّ َػل َول َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زّٔرا َوَػَحابَُة ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَیَّ بُزَِزَتأ٪ ٣ُتَّ ٍُ ٨ِ٣َُضز٣ّٔا َو ٥َ َوأَِرٔج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 َّ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َو٣ََزِرُت  ٌّ ُتُض٤َا َج٤ٔی ٌِ َح٤َ َٓ َٙ إَٔزارٔی  اِسَتِل٠َ َٓ ی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔإِٔحَساص٤َُا ٣ُزَِتٔسّیا بٔاِِلَُِخَ ی اہللُ 

ًَلَی بَ  ٤٠ََّ ٨ِ٣َُضز٣ّٔا َوصَُو  َٓ ا  ًّ زَ َٓ  َٔ َو ِٛ َ ِس َرأَی اب٩ُِ اِِل َ٘ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِضَبأئ  ٠َتٔطٔ اٟظَّ َُُظوا َرُسو٢َ ِِ ا 

ّة ٩ِ٣ٔ تَُزإب ٩ِ٣ٔ اِِلَِر  ـَ ِب َٗ َبَف  َٗ ٠َٔة ث٥َُّ  ِِ َِٟب ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َز٢ََ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َطاَصِت اہللٔ َػل َ٘ َٓ َب١َ بٔطٔ ُوُجوَصُض٥ِ  ِ٘ ٔق ث٥َُّ اِسَت

 ٔ َِّٟوا ٣ُِسبٔز َو َٓ ٔة  ـَ ِب َ٘ ِٟ ًَِی٨َِیطٔ تَُزابّا بٔت٠َِٔک ا َٙ اہللُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ إِٔنَشا٧ّا إَّٔلَّ ٣ََْلَ  ٤َا َخ٠َ َٓ ُِٟوُجوُظ  َش٥َ ا َٗ زَّ َوَج١َّ َو ًَ َضز٣ََُض٥ِ اہللُ  َٓ ی٩َ 

َّی اہللُ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ٨ََُائ٤َُٔض٥ِ بََِْن ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، ا اس نب ہملس، رضحت ا اس ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ریمے فادل ےن دحثی ایبؿ یک 

ہلب وہا وت ںیم آےگ ڑبھ رک اکی ہک مہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت زغفہ نینح ںیم رشتک یک بج امہرا دنمش ےس اقم

 اھگیٹ رپ ھڑھ ایگ اسےنم ےس دنمش اک اکی آدیم آ ا ںیم ےن اےس ریت امرا وت فہ ھجم ےس پھچ ایگ افر ںیم ہن اجؿ اکس ہک اس ےن ایک ایک ےہ

ا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ںیم ےن وقؾ وک داھکی وت فہ دفرسی اھگیٹ ےس ھڑھ رےہ ےھت اؿ اک افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اقمہلب وہ

اھت  احصہب ےن تشپ ریھپی افر ںیم یھب تسکش اھک رک ولاٹ افر ھجم رپ دف اچدرںی ںیھت اکی وک ںیم ےن ابدناھ وہا اھت افر دفرسی وک افڑاھ وہا

ملس ےک اپس ےس تسکش وخردہ ولاٹ ریمی ہت دنب لھک یئگ وت ںیم ےن دفونں اچدرفں وک ااھٹک رک ایل افر ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ ةہشء رچخ رپ  اار ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک انب اوکع ےن ربھگاےئ وہےئ داھکی ےہ بج 

  یھٹ  یٹ یک رھبی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک )دونمشں ےن( ریھگ ایل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رچخ ےس ارتے رھپ زنیم ےس اکی

افر دنمش ےک رہچفں یک رطػ ےتکنیھپ وہےئ رفام ا رہچے ربے وہ ےئگ اہلل ےن اؿ ںیم ےس رہ ااسنؿ یک آوھکنں وک اس  یھٹ یک  یٹ 

ؿ ےس رھب د ا افر فہ ھٹیپ ریھپ رک اھبگ ےئگ سپ اہلل رب ازعلت ےن اںیہن تسکش ےس دفاچر ایک افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا

 اک امؽ تمینغ املسمونں ںیم میسقت رک د ا۔

 زریہ نب رحب، رمع نب ویسن، رکعہم نب امعر، ا اس نب ہملس، رضحت ا اس :  رافی

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

  

 اطفئ ےک ایبؿ ںیم

 

 ...زغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 

 

 اطفئ ےک ایبؿ ںیم زغفئ

     123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪، زہْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، اب٩ ًباض، طاْع اسٌِم،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُییِ  َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٨ََة 

ا٢َ َحاَُصَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَِِم  َ أْعٔ اِِل بَّأض اٟظَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٤ِزٕو  ًَ ٕٔ ٔ ائ ٥َ أَص١َِ اٟلَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 َٓ تَتِٔحُط  ِٔ ٥ِ َن َٟ ٍُ َو ا٢َ أَِػَحابُطُ ٧َزِٔج َٗ ا٠ُٔٓوَ٪ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  َٗ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َی١ِ٨َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطِیّئا  َّی اہللُ َٓ َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘

 ٔ ِٟ٘ ًَلَی ا ٥َ اُُِسوا  ا٠ُٔٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ َّا  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أََػابَُض٥ِ ٔجَزاْح  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َسِوا  َِ َٓ وَ٪ َُّسا َتا٢ٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ًَِحَبُض٥ِ َذَٟٔک  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ 

ی، رضحت دبعاہلل نب رمعف  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب،

م
شع

انب ریمن، ایفسؿ، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب ابعس، اشرع ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اطفئ فاولں اک احمرصہ ایک نکیل اکایمیب احلص ہن وہ یکس وت 

ہب ےن رعض ایک مہ ریغب حتف ےک ولںیٹ ےگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن رفام ا مہ اؿ اشء اہلل ولٹ اجںیئ ےگ آپ ےک احص

حبص فاسپ رفام ا  م لک حبص گنج رکان انچہچن حبص اؿ رپ ہلمح رک د ا افر زیمخ وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام ا مہ لک 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رکسما د ے۔ ےلچ اجںیئ ےگ احصہب ےن اس ابت وک دنسپ ایک وت

ی، رضحت دبعاہلل  :  رافی

م
شع

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب ابعس، اشرع ا

 نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 دبر ےک ایبؿ ںیم

 

 ...زغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 دبر ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  طٔ َة َحسَّ

 ًُ ٥َ ٨ًَُِط ث٥َُّ َتک٠ََّ َق  أَِْعَ َٓ ٥َ أَبُو برَِکٕ  ََٓتک٠ََّ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ َبا٢ُ أَبٔی ُس ِٗ ٔ ُط إ َِ ٥َ َطاَوَر حَْٔن ب٠ََ ُس ب٩ُِ ٤َ َوَس٠َّ ٌِ ا٦َ َس َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ َق  أَِْعَ َٓ زُ 



 

 

َِٟبَِحَ  َضا ا ـَ ِو أ٣ََزَِت٨َا أَِ٪ ٧ُدٔی َٟ ٔسی بَٔیٔسظٔ  ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ إٔیَّا٧َا تُزٔیُس َیا َرُسو٢َ اہللٔ َوا َ٘ َٓ َب  ًَُباَزَة  ِو أ٣ََزَِت٨َا أَِ٪ َنرِضٔ َٟ ٨َاَصا َو ـِ َِلََخ

 َٔ َٟ ٤َِِٟٔازٔ  ٔلَی بَزِٔک ا َباَزَصا إ ِٛ َّی ٧َزَُٟوا بَِسّرا َوَوَر أَ وا َحً ُ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاَض  ًَ َّی اہللُ  ٨ََسَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ِا  َزِت ٌَ

َٓکَاَ٪ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  أََخُذوُظ  َٓ َِٟححَّأد  یِٕع َوٓٔیض٥ِٔ ًَُُل٦ْ أَِسَوزُ َٟٔبىٔی ا ٠َِیض٥ِٔ َرَوایَا َُقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ َّی اہللُ  ل

 ِ ٩ِٜٔ صََذا أَبُو َجِض١ٕ َوًُت َیاَ٪ َوَل ِٔ و٢ُ ٣َا لٔی ٥ْ٠ًِٔ بٔأَبٔی ُس ُ٘ َی َٓ َیاَ٪ َوأَِػَحابٔطٔ  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٕٕ َيِشأَُٟو٧َُط  ُة ب٩ُِ َخ٠َ َبُة َوَطِیَبُة َوأ٣َُیَّ

 ٔ ٥ِ أ٧ََا أُِخب ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ بُوُظ  ا٢َ َذَٟٔک َُضَ َٗ إَٔذا  ٩ِٜٔ صََذا َٓ َیاَ٪ ٥ْ٠ًِٔ َوَل ِٔ َبٔی ُس ا٢َ ٣َا لٔی بٔأ َ٘ َٓ َشأَُٟوُظ  َٓ وُظ  ُٛ إَٔذا َتَز َٓ َیاَ٪  ِٔ ٥ِ َصَذا أَبُو ُس ُٛ رُ

بُوُظ َوَرُسو٢ُ اہللٔ ا َُضَ ـّ ا٢َ َصَذا أَِي َٗ َٓإَٔذا  ٕٕ فٔی ا٨َّٟأض  ُة ب٩ُِ َخ٠َ َّی اہللُأَبُو َجِض١ٕ َوًُتَِبُة َوَطِیَبُة َوأ٣َُیَّ ائ٥ْٔ   َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

وُظ إَٔذا  ُٛ ٥ُِٜ َوَتتِرُ َٗ بُوُظ إَٔذا َػَس ََٟترِضٔ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ  َٖ ا َرأَی َذَٟٔک اِنََصَ َّ٤٠َ َٓ ِّی  ا٢َ َرُسو٢ُ ُيَؼل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َذب٥َُِٜ  َٛ

ا٢َ  َٗ َُ ًَُٓلٕ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صََذا ٣ََِصَ َّی اہللُ  ٍٔ  اہللٔ َػل ٩ًَِ ٣َِؤؿ ٤َا ٣َاَن أََحُسص٥ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی اِِلَِرٔق َصاص٨َُا َصاص٨َُا  ٍُ یََسُظ  ـَ َوَي

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   یَٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ہ رفام ا بج اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وشمر

اوبایفسؿ ےک آےن یک ربخ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یچنہپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وگتفگ یک وت اس ےس ارعاض ایک رھپ رمع 

ےن وگتفگ یک وت اس ےس ارعاض ایک رھپ رضحت دعس نب ابعدہ ڑھکے وہےئ افر رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رماد مہ ےس ےہ 

 ےک ر اؽ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ دنمسر ںیم وھگڑے اے اہلل

دفڑاےن اک مکح دںی وت مہ اںیہن ڈاؽ دںی ےگ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اؿ ےک ےنیس ربک اامغلد ےس رکٹا دےنی اک مکح دںی وت مہ 

اہلل ہیلع فملس ےن احصہب وک الب ا افر ےلچ اہیں کت ہک اقمؾ دبر رپ اج رک ارتے افر اؿ رپ رقشی ےک  رک زگرںی ےگ سپ ر اؽ اہلل یلص

ہب اپین الپےن فاےل زگرے افر اؿ ںیم ونب اجحج اک ایسہ افؾ الغؾ یھب اھت احصہب ےن اےس ڑکپ ایل افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احص

ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےگل وت اس ےن اہک ےھجم اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ولعمؾ ںیہن نکیل اس ےس اوبایفسؿ افر اس ےک اسویھتں 

اوبلہج، ہبتع، ہبیش، اہیم نب فلخ ہی اسےنم ںیہ بج اس ےن ہی اہک وت احصہب ےن اےس امرا وت اس ےن اہک اہں ںیم ںیہمت اوبایفسؿ یک ربخ 

وپاھچ وت اس ےن اہک ےھجم اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ولعمؾ ںیہن ہکلب اوبلہج، داتی وہں ہک اوبایفسؿ ہی ےہ احصہب ےن اےس وھچڑ د ا رھپ 

ہبتع، ہبیش افر اہیم نب فلخ اہیں ولوگں ںیم ںیہ اس ےن بج ہی اہک وت احصیب ےن اےس رھپ امرا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے 

 امنز ےس افرغ وہےن ےک دعب رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک امنز زپھ رےہ ےھت بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی تیفیک دیھکی وت

ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ بج ہی چس اتہک ےہ وت  م اےس امرےت وہ افر بج  م ےس وھجٹ اتہک ےہ وت وھچڑ دےتی وہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

اس اس ہگج اانپ اہھت ابمرک رےتھک ےھت اسن ےتہک ںیہ ہیلع فملس ےن رفام ا الفں یک لتق اگہ ےہ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس زنیم رپ 



 

 

 اؿ ںیم ےس وکیئ یھب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ر ےنھ یک ہگج ےس اد ر اد ر اجتمفز ہن وہا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ...حتف ہکم ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک ایبؿ ںیم
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 ٌالٰی ٨ًہطیبا٪ ب٩ رفور، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، ثابت ب٨انی، ًبساہلل ب٩ رباح، ابوہزیزہ رضی اہلل ت :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا ٔ َحسَّ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ب٩ِٔ َربَإح 

ٍُ بَ  َٓکَاَ٪ َيِؼ٨َ اَ٪  ـَ َٔک فٔی َر٣َ اؤیََة َوذَٟ ٌَ ٔلَی ٣ُ ُٓوْز إ ََٓسِت ُو ٔلَی َو ا یُِٜثٔرُ أَِ٪ یَِسًَُو٧َا إ َٓکَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة ٤٣َّٔ ا٦َ  ٌَ ٕف اٟلَّ ٌِ ٨َا َٟٔب ـُ ٌِ

َٟ٘ٔیُت أَبَا صُزَ  ٍُ ث٥َُّ  ٕ يُِؼ٨َ ا٦ ٌَ أ٣ََزُِت بَٔل َٓ ٔلَی َرِحلٔی  أَِزًَُوص٥ُِ إ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٍُ ك ٠ُِت أَََّل أَِػ٨َ ُ٘ َٓ ًِ َرِح٠ٔطٔ  ٠ُِت اٟسَّ ُ٘ َٓ ٔشیِّ  ٌَ ِٟ َوةُ یَِزَة ٩ِ٣ٔ ا

٥ُِٜ٤ُٔ٠ًِ بَٔحٔسیٕث ٣ٔ  ُ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة أَََّل أ َ٘ َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن َتىٔی  ِ٘ ا٢َ َسَب َ٘ َٓ ِی٠ََة  رَشَ اِِلَِنَؼارٔ ٨ًِٔٔسی ا٠َّٟ ٌِ ٩ِ َحٔسیث٥ُِٜٔ یَا ٣َ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ََّٜة  ِتَح ٣َ َٓ ٤َُِٟح٨ِّبََتِْٔن  ث٥َُّ َذََکَ  ًَلَی إِٔحَسی ا َث اٟزُّبََِْر  ٌَ َب َٓ ََّٜة  ٔس٦َ ٣َ َٗ َّی  َوَس٥ََّ٠ َحً

َِٟوازٔی َوَر  أََخُذوا بَِل٩َ ا َٓ  ٔ ُِٟحرسَّ ًَلَی ا َث أَبَا ًُبَِیَسَة  ٌَ ی َوَب ٤َُِٟح٨َِّبٔة اِِلَُِخَ ًَلَی ا َث َخأّٟسا  ٌَ ٠َِیطٔ َوَب ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ ََّل َیأِتٔیىٔیَوَس٠َّ  َ٘ َٓ َِّیَک َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟب ٠ُُِٗت  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ آنٔی  ٨ََوَز رَفَ َٓ ا٢َ  َٗ تٔیَبٕة  َٛ َُِْرُ َطِیَباَ٪  ٥َ فٔی  إَّٔلَّ أَِنَؼارٔیٌّ َزاَز 

یِْع أَِوبَا أَكَآُوا بٔطٔ َوَوبََّظِت َُقَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٕ لٔی بٔاِِلَِنَؼارٔ  ٔ ا٢َ اصِت َ٘ َُٟض٥ِ َطِیْئ َٓ إِٔ٪ کَاَ٪  َٓ ٦ُ َصُؤََّلٔئ  سِّ َ٘ اُٟوا نُ َ٘ َٓ ا  ًّ ََٟضا َوأَِتَبا ّطا 

٥َ َتزَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی ُسئ٨َ٠ِٔا  ًَِلِی٨َا ا ُض٥ِ َوإِٔ٪ أُٔػیبُوا أَ ٌَ ٨َّا ٣َ یِٕع َوأَِتَبأًض٥ِٔ ُٛ ٔلَی أَِوبَأغ َُقَ ِوَ٪ إ

٤َا َطاَئ أَحَ  ث٥َُّ  َٓ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ا  َٔ ُٓونٔی بٔاٟؼَّ َّی تَُوا ا٢َ َحً َٗ ی ث٥َُّ  ًَلَی اِِلَُِخَ ا٢َ بَٔیَسیِطٔ إِٔحَساص٤َُا  ُت١َ أََحّسا إَّٔلَّ َٗ ِ٘ ْس ٨٣َّٔا أَِ٪ َي

 َٓ َیاَ٪  ِٔ َحاَئ أَبُو ُس َٓ ا٢َ  َٗ َِٟی٨َا َطِیّئا  ٔ ُط إ َت٠َُط َو٣َا أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ یَُوجِّ یَِع َٗ یِٕع ََّل َُقَ اُئ َُقَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أُبٔیَحِت َخرِضَ َ٘

ا ٕف أ٣ََّ ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ َِٟت اِِلَِنَؼاُر َب ا َ٘ َٓ ُضَو آ٩ْ٣ٔ  َٓ َیاَ٪  ِٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َزَخ١َ َزاَر أَبٔی ُس َٗ َِٟیِو٦ٔ ث٥َُّ  َس ا ٌِ ِتُط َرَُِبْة فٔی  َب َٛ أَِزَر َٓ اٟزَُّج١ُ 

ْة بٔ  َٓ ِ یَتٔطٔ َوَرأ إٔذَاََقِ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َِٟووُِی ََّل یَِدفَی  َِٟووُِی َوکَاَ٪ إَٔذا َجاَئ ا ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َوَجاَئ ا َٗ ٔظَْرتٔطٔ  ٌَ  ٍُ َٓ ٠َِیَص أََحْس یَزِ َٓ َجاَئ 



 

 

َضی  َ٘ ا اِن َّ٤٠َ َٓ َِٟووُِی  ٔضَی ا َ٘ َّی ی٨َِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط إ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََطِ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟووُِی  ا

ِتطُ َرَُِبْة فٔی ََقِ  َٛ َٓأَِزَر ا اٟزَُّج١ُ  ٠ُُِٗت٥ِ أ٣ََّ ا٢َ  َٗ َِّیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟب اُٟوا  َٗ رَشَ اِِلَِنَؼارٔ  ٌِ ا٢َ لَِکَّ َیا ٣َ َٗ ِس کَاَ٪ َذاَک  َٗ اُٟوا  َٗ یَتٔطٔ 

ًَِبُس اہللٔ ِّی  ٔن َِٟیطٔ یَ إ ٔ َب٠ُوا إ ِٗ َ أ َٓ ٤َ٤َِٟاُت ٤َ٣َات٥ُُِٜ  ٥ِ َوا ُٛ ٤َِِٟحَیا ٣َِحَیا َِٟی٥ُِٜ َوا ٔ ٔلَی اہللٔ َوإ وُٟوَ٪ َواہللٔ ٣َا  َوَرُسوُُٟط َصاَجزُِت إ ُ٘ ِبُٜوَ٪ َوَي

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩َّ بٔاہللٔ َوبَٔزُسؤٟطٔ  ِـّ ٨َ٠ُِٗا إَّٔلَّ اٟ َّٟٔذی  ا٥ُِٜٔ٧ ٨َ٠ُِٗا ا َٗ َُٟط يَُؼسِّ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ َوَرُسو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َب١َ َر  ِٗ َ ا٢َ َوأ َٗ َٙ ا٨َّٟاُض أَبَِوابَُض٥ِ  َیاَ٪ َوأ٠ََُِ ِٔ ٔلَی َزارٔ أَبٔی ُس َب١َ ا٨َّٟاُض إ ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٔذَرا٥ُِٜٔ٧  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَي َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ِٗ َّی أَ بُُس َحً ٌِ ِٟبَِیٔت کَا٧ُوا َي ٔلَی َج٨ِٔب ا ًَلَی َػ٥ٕ٨َ إ َتَی  أ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَِیٔت  َٖ بٔا اِسَت٤َ٠َطُ ث٥َُّ كَا َٓ  ٔ َِٟحَحز ٔلَی ا ا٢َ َوفٔی یَٔس َرُسو٢ٔ َب١َ إ َٗ و٧َطُ 

 َ ًَل ا أَتَی  َّ٤٠َ َٓ ِؤض  َ٘ ِٟ ِوْض َوصَُو آخْٔذ بٔٔشَیٔة ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُّٙ اہللٔ َػل َِٟح و٢ُ َجاَئ ا ُ٘ ًَِی٨ٔطٔ َوَي ٨ُُط فٔی  ٌُ ١َ َیِل ٌَ ٥ٔ٨َ َج ی اٟؼَّ

ٍَ یََس  َٓ ِٟبَِیٔت َوَر ٔلَی ا َّی ٧ََوَز إ ٠ًََِیطٔ َحً ًَل  ٌَ َٓ ا  َٔ َْ ٩ِ٣ٔ كََوآٔطٔ أَتَی اٟؼَّ ا رَفَ َّ٤٠َ َٓ َِٟباك١ُٔ  َٙ ا ١َ َیِح٤َُس اہلَل َویَِسًُو ب٤َٔا َوَزَص ٌَ َح َٓ یِطٔ 

 ًُوَ َطاَئ أَِ٪ یَِس 

ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب انبین، دبعاہلل نب رابح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک راضمؿ اابملرک 

ںیم یئک فدف رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ افر مہ اکی دفرسے ےک ےئل اھکان ایتر رکےت ےھت افر اوبرہریہ ریض اہلل 

 ںیمہ ارثک اےنپ ناکھےن رپ البےت ےھت ںیم ےن اہک ایک ںیم اھکان ہن اکپؤں افر رھپ اںیہن اےنپ اکمؿ رپ آےن یک دتوت دفں وت ںیم اعتٰیل ہنع

ےن اھکان ایتر رکےن اک مکح د ا رھپ اشؾ ےک فتق ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم وت ںیم ےن اہک آج رات ریمے اہں 

 اہک  م ےن ھجم رپ تقبس احلص رکیل ےہ ںیم ےن اہک  ی اہں ںیم ےن اںیہن دتوت دی ےہ رضحت اوبرہریہ دتوت ےہ اوہنں ےن

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے ااصنر یک امجتع ایک ںیم ںیہمت اہمترے ابرے ںیم دحثی یک ربخ ہن دفں رھپ حتف ہکم اک ذرک ایک وت اہک 

ےچنہپ افر دف ارطاػ ںیم ےس اکی اجبن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن زریب وک افر دفرسی اجبن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس لچ رک ہکم 

اکی اخدل وک اجیھب افر اوبدیبعہ وک ےب زرہ ولوگں رپ اریم انب رک اجیھب فہ فادی ےک ادنر ےس زگرے افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اگل 

 رظن ااھٹ رک ےھجم داھکی وت رفام ا اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ےن رعض ایک اے اہلل وف ی دہتس ںیم رہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ےک ر اؽ ںیم احرض وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے اپس ااصنر ےک العفہ وکیئ ہن آےئ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ 

سپ فہ بس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اردرگد عمج وہ ےئگ افر رقشی ےن یھب یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر وک ریمے اپس آفاز دف 

  افر نیعبتم وک ااھٹک رک ایل افر اہک مہ اؿ وک آےگ جیھب دےتی ںیہ ارگ اںیہن وکیئ افدئہ احلص وہا وت مہ یھب اؿ ےک اسھت 

 

رشکی اےنپ امحب

اجےئ اگ دے دںی ےگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م رقشی ےک  وہ اجںیئ ےگ افر ارگ اںیہن ھچک وہ ایگ وت مہ ےس وج ھچک اماگن

 د ے امحویتیں افر نیعبتم وک دھکی رےہ وہ، وت اےنپ اکی اہھت وک دفرسے اہھت رپ امر رک رفام ا افر  م ھجم ےس وکہ افص رپ الماقت رکان مہ لچ



 

 

ںیم ےس وکیئ یھب امہرا اقمہلب ہن رک اتکس سپ اوبایفسؿ ےن آرک رعض ایک اے اہلل  افر مہ ںیم ےس وج یسک وک لتق رکان اچاتہ وت رک داتی افر اؿ

ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس رقشی یک رسداری متخ وہیئگ آج ےک دعب وکیئ رقیشی ہن رےہ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج 

 اکی دفرسے ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اےنپ رہش یک تبحم اوبایفسؿ ےک رھگ ںیم دالخ وہ اجےئ فہ انم ںیم رےہ اگ ااصنر ےن

افر اےنپ رقاتب دارفں ےک اسھت رنیم اغبل آ یئگ ےہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح آیئ افر بج 

رظن ااھٹ رک دھکی ہن اتکس اھت اہیں کت ہک فیح متخ وہ اجیت  آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ وہیت یھت وت وکیئ یھب ر اؽ اہلل یک رطػ

سپ بج فیح وپری وہیئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ااصنر یک امجتع اوہنں ےن اہک کیبل اے اہلل ےک ر اؽ آپ 

 ےہ اوہنں ےن رعض ایک فاہعق وت یہی وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن اہک ےہ ہک اس صخش وک اےنپ رہش یک تبحم اغبل آ یئگ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ارہزگ ںیہن ںیم اہلل اک دنبہ افر اس اک ر اؽ وہں ںیم ےن اہلل افر اہمتری رطػ رجہت یک ےہ اب ریمی 

 یک رطػ ڑبوہ افر زدنیگ اہمتری زدنیگ ےک اسھت افر ومت اہمتری ومت ےک اسھت ےہ سپ رفےت وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

رعض رکےن ےگل اہلل یک مسق مہ ےن وج ھچک اہک فہ رصػ افر رصػ اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک تبحم یک رحص ںیم اہک 

سپ  اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اہلل افر اس اک ر اؽ اہمتری دصتقی رکےت ںیہ افر اہمترا ذعر وبقؽ رکےت ںیہ

ولگ اوبایفسؿ ےک رھگ یک رطػ اجےن ےگل افر ھچک ولوگں ےن اےنپ درفازے دنب رک ےئل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفاہن وہ رک رجح 

ا اد کت ےچنہپ افر اےس وبہس د ا رھپ تیب اہلل اک وطاػ ایک ہبعک ےک اکی وکہن ںیم وموجد اکی تب ےک اپس آےئ سج یک فہ رپشتس 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم اکی نامؿ یھت سج اک وکہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ڑکپے وہےئ رکےت ےھت افر ر ا

ےھت بج تب ےک اپس آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک آوھکنں ںیم اس نامؿ اک وکہن وھبچان رشفع رک د ا افر رفامےت ےھت 

 ہیلع فملس اےنپ وطاػ ےس افرغ وہےئ وت وکہ افص یک رطػ آےئ افر اس رپ ھڑھ رک تیب قح آ ایگ افر ابلط الچ ایگ بج آپ یلص اہلل

 اہلل یک رطػ رظن دفڑایئ افر آپ ےن اہوھتں وک دنلب ایک افر اہلل یک دمح ف انثء رشفع رک دی افر رھپ وج اچاہ اہلل ےس امےتگن رےہ۔

 ہلل نب رابح، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب انبین، دبعا :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک ایبؿ ںیم

     126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، بہز، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہًبساہلل ب٩ ہاط :  راوی

ٔ َو  ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َحسَّ ث٨َٔیطٔ  ا٢َ بَٔیَسیِطٔ و َحسَّ َٗ َِٟحٔسیٔث ث٥َُّ  َزاَز فٔی ا



 

 

ا٢َ فٔی  َٗ ی اِحُؼُسوص٥ُِ َحِؼّسا َو ًَلَی اِِلَُِخَ ِبُس إِٔحَساص٤َُا  ًَ ِّی  ٔن ٤َا اِسِٔم إّٔذا لَِکَّ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا َذاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  اُٟوا  َٗ َِٟحٔسیٔث  ا

 اہللٔ َوَرُسوُٟطُ 

دبع اہلل نب اہمش، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ اس دنس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم زمدی ااضہف ہی ےہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

فرسے اہھت رپ رھک رک رفام ا ااصنر ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس مہ ےن ایس رطح اہک آپ یلص اانپ اکی اہھت د

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس فتق ریما انؾ ایک وہاگ رہزگ ںیہن ںیم اہلل اک دنبہ افر اس اک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس وہں۔

 نب ریغمہ دبعاہلل نب اہمش، زہب، امیلسؿ :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک ایبؿ ںیم
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ب٩ س٤٠ة، ثابت ب٩ ًبساہلل ب٩ رباح، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩  ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، یحٌی ب٩ حشا٪، ح٤از :  راوی

 رباح رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ َس٠َ  ث٨ََا َح٤َّ اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٤ََة أَِخبََر٧َا ثَابْٔت 

َ ب٩ِٔ َر  ٍُ ك َٓکَاَ٪ ک١ُُّ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا َيِؼ٨َ َیاَ٪ َوٓٔی٨َا أَبُو صَُزیَِزَة  ِٔ اؤیََة ب٩ِٔ أَبٔی ُس ٌَ ٔلَی ٣ُ ِس٧َا إ َٓ ا٢َ َو َٗ ا٣ّا َیِو٣ّا ِٔلَِػَحابٔطٔ بَإح  ٌَ

 َٟ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ َو ٔلَی ا ََٓحاُؤا إ َِٟیِو٦ُ ٧َِوبًَٔی  ٠ُِت َیا أَبَا صَُزیَِزَة ا ُ٘ َٓ کَا٧َِت ٧َِوبًَٔی  َٓ ٩ًَِ ثِت٨ََا  ِو َحسَّ َٟ ٠ُِت َیا أَبَا صَُزیَِزَة  ُ٘ َٓ ا٨َ٣ُا  ٌَ َ ٥ِ یُِسرِٔک ك

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٨َ٣ُا  ٌَ َ َّی یُِسرَٔک ك ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا  

١َ أَبَا ًُبَِیَسةَ  َخأَٟس  ٌَ ی َوَج ُِٟیرِسَ َبٔة ا ٤َُِٟح٨ِّ ًَلَی ا ١َ اٟزُّبََِْر  ٌَ ُِٟی٤ِىَی َوَج َبٔة ا ٤َُِٟح٨ِّ ًَلَی ا َِٟؤٟیٔس  ٔة َوبَِل٩ٔ ب٩َِ ا َٗ ٔ ِٟبََیاذ ًَلَی ا  

َحاُؤا یَُضزِؤُٟ  َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ َُ لٔی اِِلَِنَؼاَر  ا٢َ یَا أَبَا صَُزیَِزَة اِز َ٘ َٓ َِٟوازٔی  یِٕع ا رَشَ اِِلَِنَؼارٔ َص١ِ َتَزِوَ٪ أَِوبَاَغ َُقَ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ وَ٪ 

 ًَ ٍَ ی٤َٔی٨َطُ  ٔ َوَوَؿ َٟ٘ٔیُت٤ُوص٥ُِ َُّسا أَِ٪ َتِحُؼُسوص٥ُِ َحِؼّسا َوأَِخفَی بَٔیٔسظ ا٢َ ا٧ُِوزُوا إَٔذا  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ٥ِ ُٛ ا٢َ ٣َِؤًُس َٗ لَی ٔط٤َأٟطٔ َو

٤َا أرَِشَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا  َٔ ا َوجَ اٟؼَّ َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَٔس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َوَػ َٗ ُض٥ِ أََحْس إَّٔلَّ أ٧ََا٣ُوُظ  َٟ ائَِت اِِلَِنَؼاُر َٖ یَِو٣َئٕٔذ 

یِٕع ََّل َُقَ  اُئ َُقَ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أُبٔیَسِت َخرِضَ َ٘ َٓ َیاَ٪  ِٔ َحاَئ أَبُو ُس َٓ ا  َٔ ُٓوا بٔاٟؼَّ أَكَا َیاَ٪ َٓ ِٔ ا٢َ أَبُو ُس َٗ  ٔ َِٟیِو٦ َس ا ٌِ یَِع َب

ًَل  َِٟقی اٟشِّ ُضَو آ٩ْ٣ٔ َو٩ِ٣َ أَ َٓ َیاَ٪  ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َزَخ١َ َزاَر أَبٔی ُس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٙ ُضَو آ٩ْ٣ٔ َو٩ِ٣َ أ٠ََُِ َٓ َح 



 

 

ا اٟ َِٟت اِِلَِنَؼاُر أ٣ََّ ا َ٘ َٓ ُضَو آ٩ْ٣ٔ  َٓ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ بَابَُط  َِٟووُِی  یَتٔطٔ َو٧َز٢ََ ا ٔظَْرتٔطٔ َوَرَُِبْة فٔی ََقِ ٌَ ْة بٔ َٓ ِ ِس أََخَذِتُط َرأ َ٘ َٓ زَُّج١ُ 

ٔظَْرتٔطٔ َوَرَُِبْة فٔی ََقِ  ٌَ ْة بٔ َٓ ِ ِس أََخَذِتُط َرأ َ٘ َٓ ا اٟزَُّج١ُ  ٠ُُِٗت٥ِ أ٣ََّ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٓ َػل ٤َا اِسِٔم إّٔذا ثًََلَث ٣َزَّإت یَتٔطٔ أَََّل 

٤َ٤َِٟاُت ٤َ٣َاتُ  ٥ِ َوا ُٛ ٤َِِٟحَیا ٣َِحَیا ا َٓ َِٟی٥ُِٜ  ٔ ٔلَی اہللٔ َوإ ًَِبُس اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َصاَجزُِت إ ْس  ٨َ٠ُِٗا إَّٔلَّ ٔؿ٨ًّا بٔاہللٔ أ٧ََا ٣َُح٤َّ اُٟوا َواہللٔ ٣َا  َٗ  ٥ُِٜ

إٔ٪َّ اہلَل َوَر  َٓ ا٢َ  َٗ ٔذَرا٥ُِٜٔ٧ َوَرُسؤٟطٔ  ٌِ ا٥ُِٜٔ٧ َوَي َٗ ُط ُيَؼسِّ َٟ  ُسو

، اثتب نب دبعاہلل نب رابح، رضحت دبعارلنمح نب رابح ریض اہلل اعتٰیل 

 

مة
سل
دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امحد نب 

اعتٰیل ہنع یھب ےھت افر مہ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت اعمفہی نب اوبایفسؿ ےک اپس ےئگ افر مہ ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ںیم ےس اکی آدیم اکی دؿ اےنپ اسویھتں ےک ےئل اھکان اکپات اھت ریمی ابری یھت وت ںیم ےن اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آج 

 اکش آپ یلص اہلل ہیلع ریمی ابری ےہ سپ فہ رھگ آ ےئگ نکیل اھکان ایھب کت ایتر ہن وہا اھت وت ںیم ےن اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فملس ںیمہ اھکان ایتر وہےن کت ر اؽ اہلل یک وکیئ دحثی ایبؿ رک دےتی وت اوہنں ےن اہک حتف ہکم ےک دؿ مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ر اوبدیبعہ وک دیپؽ ےک اسھت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اخدل نب فدیل وک داںیئ رطػ رکشل رپ افر زریب وک ابںیئ رطػ ےک رکشل رپ اف

ےن رکشل رپ اریم رقمر رک ےک فادی ےک ادنر رفاہن رفام ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اوبرہریہ ریمے اپس ااصنر وک البؤ ںیم 

وگں وک دھکی اںیہن الب ا وت فہ دفڑےت وہےئ احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ااصنر یک امجتع ایک  م رقشی ےک یمک ول

رےہ وہ اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اںیہن دھکی ول بج لک  م اؿ ےس اقمہلب رکف وت اںیہن یتیھک یک 

دؿ اؿ  رطح اکٹ دانی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ دا اں اہھت ابںیئ رپ رھک رک ااشرہ رفام ا افر رفام ا اہمترے ےنلم یک ہگج افص ےہ اس

وک ریھگ اک وج صخش یھب ااصنر وک الم اےس ااصنر ےن مال د ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وکہ افص رپ ھڑوہ افر ااصنر ےن احرض وہ رک افص 

ایل سپ اوبایفسؿ ےن احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رقشی یک  ماؾ امجںیتع متخ وہ ںیئگ آج ےک دعب وکیئ رقیشی ہن وہاگ 

اوبایفسؿ ےن اہک ہک ر اؽ اہلل ےن االعؿ رفام ا وج اوبایفسؿ ےک رھگ ںیم دالخ وہ اجےئ اےس انم وہاگ افر وج ایھتہر ڈاؽ دے فہ یھب 

امومؿ وہاگ افر وج اانپ درفازہ دنب رک ےل فہ یھب افحبتظ رےہ اگ ااصنر ےن اہک ا ےس آدیم ںیہ ںیہنج اےنپ اخدناؿ ےک اسھت رنیم افر 

تبحم دیپا وہیئگ ےہ افر اہلل ےک ر اؽ رپ فیح انزؽ وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن ہی اہک اھت ہک اس آدیم وک  اےنپ فنط یک

اےنپ اخدناؿ ےک اسھت رنیم رکےن افر اےنپ فنط یک تبحم دیپا وہیئگ ےہ ایک  م اجےتن وہ اس فتق ریما انؾ ایک وہاگ آپ یلص اہلل ہیلع 

ہی رفام ا ہک ںیم دمحم وہں اہلل اک دنبہ افر اس اک ر اؽ ںیم ےن اہلل افر اہمتری رطػ رجہت یک ےہ ریما انیج اہمترے فملس ےن نیت ابر 

اسھت افر ریما رمان یھب اہمترے اسھت وہاگ ااصنر ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ ےن ہی ابت رصػ افر رصػ اہلل افر اس ےک ر اؽ 

 رحص ںیم یہ یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اہلل افر اس اک ر اؽ اہمتری یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت تبحم یک



 

 

 دصتقی رکےت ںیہ افر اہمترا ذعر وبقؽ رکےت ںیہ۔

، اثتب نب دبعاہلل نب رابح، رضحت دبعارلنمح نب رابح ریض  :  رافی

 

مة
سل
دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امحد نب 

 ہنع اہلل اعتٰیل

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

  

 ...ہبعک ےک ارد رگد ےس وتبں وک اٹہےن ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ہبعک ےک ارد رگد ےس وتبں وک اٹہےن ےک ایبؿ ںیم

     128    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس ابو٤ٌ٣ز،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى  ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ اب٩ِٔ  َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َزَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َبٔة ثًََلُث ٣ٔائَٕة أَبٔی ٧َحٔیٕح  ٌِ َٜ ََّٜة َوَحِو٢َ اِل ٣َ 

َِٟباك١َٔ کَاَ٪ َؤس  َِٟباك١ُٔ إٔ٪َّ ا َٙ ا ُّٙ َوَزَص َِٟح و٢ُ َجاَئ ا ُ٘ ٔ َوَي ٕ کَاَ٪ بَٔیٔسظ وز ٌُ ٨َُضا بٔ ٌُ ١َ یَِل ٌَ َح َٓ وَ٪ نُُؼّبا  ُّٙ َو٣َا تُّ َِٟح ا َجاَئ ا ّٗ  َزصُو

ِتٔح  َٔ ِٟ ٌٔیُس َزاَز اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز یَِو٦َ ا َِٟباك١ُٔ َو٣َا ُي  یُِبٔسُئ ا

ف اندق، انب ایب رمع، انب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، اجمدہ اوبرمعم، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، رمع

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم دالخ وہےئ افر ہبعک ےک ارد رگد نیت  ا اسھٹ تب رےھک وہےئ ےھت آپ یلص اہلل 

وموجد زکلی اںیہن وھبچان رشفع رک دی افر رفام رےہ ےھت قح آ ایگ افر ابلط الچ ایگ ےب کش ابلط اجےن  ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ںیم

 ایک ےہ۔یہ فاال ےہ قح آ ایگ افر ابلط یسک زیچ وک دیپا رکات ےہ افر ہن ولاٹات ےہ انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن حتف ہکم ےک دؿ ااضہف 

رمعف اندق، انب ایب رمع، انب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن، اجمدہ اوبرمعم، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش،  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیمہبعک ےک ارد رگد ےس وتبں وک اٹہ



 

 

     129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ثوری، اب٩ ابی ٧حیح :  راوی

 َ ٚٔ أ ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ص٤َُا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس لِٔکَ ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََاظ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح بَٔضَذا و َحسَّ ِورٔیُّ  ِخبََر٧َا اٟثَّ

ا٢َ بََس٢َ نُُؼّبا َػ٤ّ٨َا َٗ ی َو ٥ِ یَِذَُکِ اِْلیََة اِِلَُِخَ َٟ ا َو ّٗ ِؤٟطٔ َزصُو َٗ ٔلَی  ٔ إ  اِْلِٔس٨َاز

 ہیلع فملس ےک وقؽ ابمرک نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، انب ایب حیجن، اس دنس ےس یھب ہی دحثی آپ یلص اہلل

ا کت رمفی ےہ افر اس ںیم دفرسی آتی ابمرہک ذموکر ںیہن افر اوہنں ےن بصن یک ہگج مض اہک ےہ۔ ً

 

 َزُه ف

 نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، وثری، انب ایب حیجن :  رافی

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

  

 ...حتف ےک دعب یسک رقیشی وک ابدنھ رک لتق ہن ےئک اجےن اک ایبؿ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حتف ےک دعب یسک رقیشی وک ابدنھ رک لتق ہن ےئک اجےن اک ایبؿ

     130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شہز، وٛیٍ، زَکیا، طٌيی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣لیٍ ابوبرک ب٩ ابی طیبة، ًلی ب٩ :  راوی

 َٗ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ  ٍْ ٕ َوَوٛٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍٕ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُٔلی ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی 

ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔلَی یَوِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔ إ َِٟیِو٦ َس َصَذا ا ٌِ ٔشیٌّ َػبِّرا َب َت١ُ َُقَ ِ٘ ََّٜة ََّل ُي ِتٔح ٣َ َٓ و٢ُ یَِو٦َ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٔ ل ٦

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

 یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش ، یلع نب رہسم، فعیک، زرک ا، یبعش، رضحت دبعاہلل نب عیطم اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل

 ہیلع فملس ےن حتف ہکم ےک دؿ رفام ا آج ےک دعب  ماتم کت یسک رقیشی وک ابدنھ رک لتق ہن ایک اجےئ اگ۔

، یلع نب رہسم، فعیک، زرک ا، یبعش، رضحت دبعاہلل نب عیطم :  رافی

 

 ت ة
ب

 

 اوبرکب نب ایب س

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حتف ےک دعب یسک رقیشی وک ابدنھ رک لتق ہن ےئک اجےن اک ایبؿ



 

 

     131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابوزَکیا :  راوی

 ٔ یَّاُئ ب ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍٕ َحسَّ ََُِْر ٣ُٔلی یِٕع  ٔ َُقَ ٥ِ ی٩َُِٜ أَِس٥َ٠َ أََحْس ٩ِ٣ٔ ًَُؼاة َٟ ا٢َ َو َٗ ٔ َوَزاَز  َضَذا اِْلِٔس٨َاز

ا ٌّ ٥َ ٣ُٔلی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓش٤َّ اصٔی  ٌَ ِٟ  کَاَ٪ اِس٤ُُط ا

ہک رقشی ےک اعیص انؾ فاولں ںیم ےس وکیئ یھب املسمؿ ہن وہا انب ریمن، اوبزرک ا، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ااضہف ہی ےہ 

  ااےئ عیطم ےک افر اس اک انؾ یھب اعیص اھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ عیطم راھک۔

 انب ریمن، اوبزرک ا :  رافی

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

  

 ...حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابوطٌبہ، ابواسحاٚ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ًُبَِیُس ا ًَ َحسَّ ِٟبََراَئ ب٩َِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ َتَب ہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َٛ وَُّل  ُ٘ ازٕٔب َي

 ٔ ٛ ٤ُِٟرِشٔ ٥َ َوبََِْن ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِح بََِْن ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب اٟؼُّ ًَ ََٜتَب َصَذا ٣َا کَاَتَب  َٓ ُِٟحَسیِبَٔیٔة  َْن یَِو٦َ ا

 َ٘ َٓ ات٠َِٔک  َ٘ ٥ِ نُ َٟ ََّک َرُسو٢ُ اہللٔ  ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٠َِو َن َٓ اُٟوا ََّل َتُِٜتِب َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ٥َ ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

لٓٔیٕ ا٣ُِحُط  ٌَ ٔ ا٢َ َوکَاَ٪ ٓامَٔی اِط ٟ َٗ  ٔ ٥َ بَٔیٔسظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََحاُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ َّٟٔذی أ٣ََِحاُظ  ا٢َ ٣َا أ٧ََا بٔا َ٘ تََركُوا أَِ٪ یَِسُخ٠ُوا َٓ

 ٔ ٠ُُِٗت ِٔلَب ًَلٔح  ُی٘ٔی٤ُوا بَٔضا ثًََلثّا َوََّل یَِسُخ٠َُضا بٔٔشًَلٕح إَّٔلَّ ُج٠ُبَّاَ٪ اٟشِّ َٓ ََّٜة  اُب َو٣َا ٣َ ِْٟٔقَ ا٢َ ا َٗ ًَلٔح  َٙ َو٣َا ُج٠ُبَّاُ٪ اٟشِّ ی إِٔسَح

 ٓٔیطٔ 

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، اوبہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یلع نب ایب اطبل ےن حلص 

دہہ حلص اھکل وت اس ںیم ہی اھکل ہک فہ اعمدہہ ےہ وج دمحم دحہیبی ےک دؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رشمنیک ےک درایمؿ وہےن فاال اعم

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکل ےہ وت رشمنیک ےن اہک آپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہن ںیھکل ویکہکن ارگ مہ اجےتن ہک آپ 



 

 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک ر اؽ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس گنج ہن رکےت

ےس رفام ا اےس اٹم دف اوہنں ےن رعض ایک ںیم وت ںیہن اٹمؤں اگ سپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخد اےنپ اہھت ابمرک ےس اٹم د ا اس 

فر ہکم ںیم اہحلس ےک ریغب آںیئ ےگ اہں اعمدہہ یک اکی رشط ہی یھت ہک املسمؿ ہکم ںیم دالخ وہں وت رصػ نیت دؿ  ماؾ رک ںیکس ےگ ا

 ارگ اہحلس اینؾ ںیم وہ وت وکیئ رحج ںیہن۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، اوبہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟبََراَئ َحسَّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٕر 

ًَلٔیٌّ  َتَب  َٛ ُِٟحَسیِبَٔیٔة  ٥َ أَص١َِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َػا َّ٤َٟ وَُّل  ُ٘ ًَازٕٔب َي ْس َٛٔتابّا بَِی٨َُض٥ِ ب٩َِ  ََٜتَب ٣َُح٤َّ َٓ ا٢َ  َٗ

٠َِیطٔ  ًَ َِٟحٔسیٔث َصَذا ٣َا کَاَتَب  ٥ِ یَِذَُکِ فٔی ا َٟ َّطُ  ََُِْر أ٧َ اذٕ  ٌَ ٔ َحٔسیٔث ٣ُ  َرُسو٢ُ اہللٔ ث٥َُّ َذََکَ ب٨َِٔحو

ہک بج ر اؽ اہلل دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن دحہیبی فاولں ےس اصمتحل یک وت یلع ریض اہلل ےن اؿ ےک درایمؿ وہےن فاےل اعمدہہ وک رحتری ایک افر دمحم 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اھکل ابح  دحثی اعمذ یک رطح ےہ۔

 رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس،  :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٥ ح٨ولی، اح٤س ب٩ ج٨اب ٣ؼیصی، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اسحٙ، زَکیا، ابواسحٙ، حرضت بزاء ب٩ اسحاٚ ب٩ ابزاہی :  راوی

 ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًٔیَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص  ا  ٌّ یٔصیُّ َج٤ٔی ٤ِٟٔؼِّ َِٟح٨َِولٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َج٨َإب ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح َٙ أَِخ  َحسَّ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ بََر٧َا َوا٠َّٟ



 

 

َّی اہللُ ا أُِحَٔصَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح یَّاُئ  ِٟبَِیٔت ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص أَِخبََر٧َا َزََکٔ ٥َ ٨ًَِٔس ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ُی٘ٔی٥َ بَٔضا ثًََلثّا َوََّل یَِس  َٓ ًَلَی أَِ٪ یَِسُخ٠ََضا  ََٟحطُ أَص١ُِ ٣َََّٜة  َد بٔأََحٕس َػا ابٔطٔ َوََّل یرَِخُ ٕٔ َؤَقَ ِی ًَلحٔ اٟشَّ ُخ٠ََضا إَّٔلَّ بُٔح٠ُبَّأ٪ اٟشِّ

َن بَِی٨َ٨َا  ِ
ُتِب اٟرشَّ ِٛ لٓٔیٕ ا ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ُط  ٌَ ٩ِ کَاَ٪ ٣َ ٍَ أََحّسا ی٤َُُِٜث بَٔضا ٤٣َّٔ ُط ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا َوََّل ی٨َ٤َِ ٌَ بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َصَذا ٣َ

٨َاَک َو ٣َ  ٌِ ََّک َرُسو٢ُ اہللٔ َتاَب ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ِو َن َٟ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ٠َِیطٔ ٣َُح٤َّ ًَ اَضی  َٗ ِبٔس ا  ًَ ُس ب٩ُِ  ُتِب ٣َُح٤َّ ِٛ ٩ِٜٔ ا َل

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلٔیٌّ ََّل َواہللٔ ََّل أ٣ََِحاَصا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًَٔیًّا أَِ٪ ی٤ََِحاَصا  أ٣َََز  َٓ أََراُظ  اہللٔ  َٓ ٥َ أَرٔنٔی ٣َکَا٧ََضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

أٟٔث  ا أَِ٪ کَاَ٪ یَِو٦ُ اٟثَّ َّ٤٠ََٓ ا٦َ بَٔضا ثًََلثََة أَیَّا٦ٕ  َٗ َ أ َٓ ِبٔس اہللٔ  ًَ َتَب اب٩ُِ  َٛ ٤ََحاَصا َو َٓ ٔن ٣َکَا٧ََضا  لٓٔیٕ َصَذا آَٔخُ یَِو٦ٕ ٩ِ٣ٔ رَشِ ٌَ ٔ اُٟوا ٟ َٗ

ا٢َ اب٩ُِ َج٨َإب فٔی رَٔواَیتٔطٔ ٣َکَاَ٪ تَ َػ  َٗ َد و  رَخَ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ َٓأَِخبََرُظ بَٔذَٟٔک  ِد  ٠َِیرِخُ َٓ أ٣ُِزُِظ  َٓ ٨َاَک احٔبَٔک  ٌِ ٨َاَک بَاَي ٌِ  اَب

ی، ٰیسیع نب ویسن، ااحسؼ ، زرک ا، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء نب اعزب ر

صی ض
م

یض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ادمح نب انجب 

رپ ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس وک تیب اہلل ےک زندکی ریھگ ایل ایگ وت الہ ہکم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اؿ ابوتں 

ں افر الہ حلص رکیل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہکم ںیم دالخ وہ رک رصػ نیت دؿ  ماؾ رکںی ےگ افر ہکم ںیم ولتارںی اینومں ںیم وہ

ہکم ںیم ےس یسک وک یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےل رک ہن اجںیئ ےگ افر وج ہکم ںیم رہھٹان اچےہ اےس عنم یھب ہن رکںی ےگ وج آپ یلص 

اہلل ہیلع فملس ےک اسھت آےئ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا اؿ رشاطئ وک امہرے درایمؿ 

ِ ہی فہ رشاطئ ںیہ نج اک ہلصیف دمحم ر اؽ اہلل ےن ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رحت

 
ِ

ِح
َ
ِ ارّل

 

َ
ْ
ْح
َ
ِ ارلّ
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

رشمنیک ےن اہک ری رک دف ِب

 آپ یلص ارگ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ر اؽ اہلل اجےتن وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اابتع رک ےتیل ہکلب دمحم نب دبعاہلل وھکل

اگ  اہلل ہیلع فملس ےن یلع وک اےس اٹمےن اک مکح د ا وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق ںیم وت اےس ہن اٹمؤں

اس ظفل یک  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس یک ہگج ےھجم داھکؤ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک

 ہگج داھکیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخد اےس اٹم د ا افر انب دبعاہلل ھکل د ا ایگ۔

ی، ٰیسیع نب ویسن، اقحس، زرک ا، اوباقحس، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل  :  رافی

صی ض
م

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ادمح نب انجب 

 اعتٰیل ہنع
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ة، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ِيّظاَحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َُقَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َّی  بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َُٟحوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َػا

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤ِزٕو  ًَ ٥َ ٓٔیض٥ِٔ ُسَضِی١ُ ب٩ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ُتِب بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ  ِٛ لٓٔیٕ ا ٌَ ٔ ٟ ٥َ َس٠َّ

ُٖ بٔاِس٤ٔ  ٔ ز ٌِ ُتِب ٣َا َن ِٛ ٩ِٜٔ ا ٤َا ٧َِسرٔی ٣َا بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ َوَل َٓ ا بٔاِس٥ٔ اہللٔ  ُتِب ٩ِ٣ٔ ُسَضِی١ْ أ٣ََّ ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ُض٥َّ  َک ا٠َّٟ

ٕس َرُسو٢ٔ اہللٔ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ُتِب اِس٤ََک َواِس٥َ أَبٔیَک  ِٛ ٩ِٜٔ ا ٨َاَک َوَل ٌِ ََّک َرُسو٢ُ اہللٔ ََّلتََّب ٨َ٤ِٔ٠ًَا أ٧َ ِو  َٟ اُٟوا  َّی اہللُ َٗ ل

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اِطتََركُوا  َٓ ًَِبٔس اہللٔ  ٔس ب٩ِٔ  ُتِب ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ٥ِ ٧َزُزَُّظ ًَ َٟ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ٩ِ٣َ َجاَئ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

َّطُ  ٥ِ إ٧ٔ ٌَ ا٢َ َن َٗ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََُِٜتُب َصَذا  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ٠َِی٥ُِٜ َو٩ِ٣َ َجائ٥َُِٜ ٨٣َّٔا َرَزِزت٤ُُوُظ  َسُظ ًَ ٌَ أَبِ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ  ٩ِ٣َ َذَصَب ٨٣َّٔا إ

ّجااہللُ َو٩ِ٣َ َجائ٨ََا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َسیَ  ّجا َو٣َرِخَ ُط رَفَ َٟ ١ُ اہللُ  ٌَ  ِح

، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک نج رقویشیں ےن یبن رکمی یلص 

 

مة
سل
اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب 

ِ اہلل ہیلع فملس ےس حلص یک اؿ ںیم لیہس نب رمعف یھب اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعت
َ
ِ اّللّ
ْ ِ
 

ٰیل ہنع ےس رفام ا ِب
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ه
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ا
ِ
ِ لیہس ےن اہک ہک مسب اہلل وت مہ ںیہن اجےتن مسب اہلل ارلنمح ارلمیح ایک ےہ اہتبل )ي 

 
ِ

ِح
َ
ِ ارلّ

 

َ
ْ
ْح
َ
 ےسج مہ اجےتن ںیہ رھپ ارلّ

ےس )افکر( ےن اہک ارگ مہ آپ وک اہلل اک ر اؽ اجےتن وت  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دمحم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ

 دمحم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ریپفی رکےت ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فملس اانپ افر اےنپ ابپ اک انؾ ںیھکل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

یھ ہک  م ںیم ےس وج امہرے اپس آ اجےئ اگ مہ اےس نب دبعاہلل یک رطػ ےس وھکل اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی رشط ابدن

فاسپ ہن رکںی ےگ افر ارگ اہمترے اپس مہ ںیم ےس وکیئ آےئ اگ وت  م اےس امہرے اپس فاسپ رک دف ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل 

اجےئ اگ اہلل اےس دفر رک دے  ےک ر اؽ ایک مہ ہی یھب ھکل دںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں نکیل مہ ںیم ےس وج اؿ یک رطػ

 اگ افر وج اؿ ںیم ےس امہرے اپس آےئ اگ اہلل رقنعبی اس ےک ےئل وکیئ راہتس افر اشکشئ دیپا رفام دںی ےگ۔

، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

مة
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب 
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ًبساٌٟزیز ب٩ سیاہ، حبیب ب٩ ابی ثابت حرضت ابووائ١ :  راوی



 

 

 ُ ث٨ََا أَب ٔى َحسَّ ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ٕ َوَت ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ًَبُِس  و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ

ا٦َ َس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ث٨ََا َحبٔیُب ب٩ُِ أَبٔی ثَابٕٔت  ٔ ب٩ُِ ٔسَیاظٕ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اتَّض٤ُٔوا ا َ٘ َٓ َْن  ِّٔ ٕٕ یَِو٦َ ٔػ ِض١ُ ب٩ُِ ح٨َُِی

ِو ٧ََزی َٗٔتاَّّل  َٟ ُِٟحَسیِبَٔیٔة َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ ا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ِس  َ٘ َٟ َُٔش٥ُِٜ  َّٟٔذی کَاَ٪ أَِن ٠ِٔح ا َٔک فٔی اٟؼُّ اَت٨َ٠ِا َوذَٟ َ٘ َٟ  

َتَی َرُسو٢َ اہللٔ  بََِْن  أ َٓ أب  َِٟدلَّ َحاَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ٥َ َوبََِْن ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ   َػل

ا٢َ أَ  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ًَلَی بَاك١ٕٔ  ٕ َوص٥ُِ  ٓٙ ًَلَی َح َِٟش٨َا  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ِتًَلص٥ُِ فٔی ا٨َّٟارٔ  َٗ َِٟح٨َّٔة َو ِتًَل٧َا فٔی ا َٗ َِٟیَص 

ِٟدَ  ا٢َ یَا اب٩َِ ا َ٘ َٓ ا َیِح٥ُٜٔ اہللُ بَِی٨َ٨َا َوبَِی٨َُض٥ِ  َّ٤َٟ ٍُ َو َة فٔی زٔی٨َٔ٨ا َو٧َزِٔج ٧ٔیَّ ٔلی اٟسَّ ٌِ ٔٔی٥َ نُ ىٔی اہللُ َٓ ٌَ یِّ ـَ ٩َِٟ يُ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َو ٔن أب إ  لَّ

ًَلَی حَ  َِٟش٨َا  ا٢َ یَا أَبَا برَِکٕ أَ َ٘ َٓ َتَی أَبَا برَِکٕ  أ َٓ یِّّوا  َِ ٥ِ٠َ َيِؼبٔرِ ٣َُت َٓ َٙ ٤ًَُزُ  َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبَّسا  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ًَلَی بَاك١ٕٔ  ٕ َوص٥ُِ  ٓٙ

 َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ِتًَلص٥ُِ فٔی ا٨َّٟارٔ  َٗ َِٟح٨َّٔة َو ِتًَل٧َا فٔی ا َٗ َِٟیَص  ا َیِح٥ُٜٔ اہللُ بَِی٨َ٨َا أَ َّ٤َٟ ٍُ َو َة فٔی زٔی٨َٔ٨ا َو٧َزِٔج ٧ٔیَّ ٔلی اٟسَّ ٌِ ًَل٦َ نُ ٌَ

آ ُِْٟقِ ٨َز٢ََ ا َٓ ا٢َ  َٗ ُط اہللُ أَبَّسا  ٌَ یِّ ـَ ٩َِٟ ُي َّطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َو أب إ٧ٔ َِٟدلَّ ا٢َ یَا اب٩َِ ا َ٘ َٓ ًَ َوبَِی٨َُض٥ِ  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ ُ٪ 

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِتْح صَُو  َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِو  َ٘ َٓ أَُظ إٔیَّاُظ  أََِقَ َٓ ٔلَی ٤ًََُز  أَِرَس١َ إ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٥َ بٔا ٍَ  َوَس٠َّ ُشطُ َوَرَج ِٔ  ََٓلابَِت َن

ےہ ہک نیفص ےک دؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دبعازعلسی نب ایسہ، بیبح نب ایب اثتب رضحت اوبفالئ ےس رفاتی 

رضحت لہس نب فینح ڑھکے وہےئ افر اہک اے ولوگ! اےنپ آپ وک طلغ وصتر رکف قیقحت مہ دحہیبی ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس ےک رمہاہ ےھت ارگ مہ گنج رکان اچےتہ وت رضفر رکےت افر ہی اس حلص اک فاہعق ےہ وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رشمنیک ےک 

درایمؿ وہیئ رضحت رمع نب اطخب ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ 

 قح رپ افر فہ ابلط رپ ںیہن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں ںیہن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ایک امہرے دہشاء تنج

وتقمؽ منہج ںیم ںیہن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں ںیہن رمع ریض اہلل ےن رعض ایک رھپ مہ اےنپ دنی ںیم ںیم افر اؿ ےک 

اکھجؤ افر ذتل ویکں وبقؽ رکںی افر احالہکن اہلل اعتیل ےن امہرے افر اؿ ےک درایمؿ ہلصیف اک مکح ںیہن د ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اہلل اک ر اؽ وہں اہلل ےھجم یھبک یھب اضن  ںیہن رفامےئ اگ رضحت رمع ےس ربص ہن وہاکس افر ہصغ یہ یک رفام ا5 اے انب اطخب ںیم

احتل ںیم رضحت اوبرکب ےک اپس آےئ افر اہک اے اوبرکب! ایک مہ قح رپ افر فہ ابلط رپ ںیہن ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن۔ ےنہک 

ؽ منہج ںیم ںیہن ںیہ؟ اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن، رمع ےنہک ےگل رھپ مہ سک فہج ےس ےگل ایک امہرے دہشاء تنج ںیم افر اؿ ےک وتقم

اےنپ دنی ںیم زمکفری وبقؽ رکںی احالہکن اہلل اعتیل ےن امہرا افر اؿ ےک درایمؿ ہلصیف اک مکح ںیہن د ا اوبرکب ےن اہک اے انب اطخب! 

یھب اضن  ںیہن رکے اگ۔ سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ  ارة حتف انزؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک ر اؽ ںیہ اہلل اںیہن یھبک 



 

 

ےک وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ولبا ا افر اںیہن ےس فہ آ ات زپوھاںیئ وت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل 

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیل وطر رپ وخش وہ رک ولٹ ےئگ۔ ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ایک ہی حتف ےہ آپ ےن رفام ا  ی اہں

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، دبعازعلسی نب ایسہ، بیبح نب ایب اثتب رضحت اوبفالئ :  رافی

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

  

 اک ایبؿاہجد  :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، حرضت ط٘یٙ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔئ َو٣َُح٤َّ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ 

ِس َرأَیُِتىٔی یَِو٦َ  َ٘ َٟ َْن أَیَُّضا ا٨َّٟاُض اتَّض٤ُٔوا َرأِی٥َُِٜ َواہللٔ  ِّٔ وَُّل بٔٔؼ ُ٘ ٕٕ َي ُت َسِض١َ ب٩َِ ح٨َُِی ٌِ وِ  َس٤ٔ َٟ ٍُ أَِ٪  أَبٔی َج٨َِس٢ٕ َو ِّی أَِسَتٔلی أَن

َواتٔ  ًَ ًَلَی  ٨َا  َٓ ٨َا ُسیُو ٌِ ََٟزَزِزتُُط َواہللٔ ٣َا َوَؿ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ أَُرزَّ أ٣ََِز َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی أ٣َِز مُّ إَّٔلَّ أَِسَض٩َ٠ِ ب٨َٔا إ َٗ  ٕ ٔلَی أ٣َِز ٨َٔ٘ا إ

٥ِ یَ  َٟ ٥ِ َصَذا  ُٛ ُُٓط إَّٔلَّ أ٣ََِز ٔ ز ٌِ مُّ َن َٗ  ٕ ٔلَی أ٣َِز ٕ إ  ِذَُکِ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

اوبرکبی، دمحم نب العء، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ؽ ےک دؿ اک فاہعق رضحت لہس نب فینح ےس گنج نیفص ںیم انس اوہنں ےن اہک اے ولوگ! اینپ راےئ وک طلغ وھجمس اہلل یک مسق اوبدنج

ریمے اسےنم ےہ ارگ ھجم ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ارم ےس ولاٹ دےنی یک اطتق وہیت وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک 

اکؾ وک  رےولاٹ داتی اہلل یک مسق مہ ےن اینپ ولتارںی یسک اکؾ ےک ےئل اےنپ دنکوھں رپ یھبک ںیہن رںیھک رگم ہی ہک اؿ ولتارفں ےن امہ

 امہرے ےئل آاسؿ انب د ا اہتبل ہی اعمہلم )آاسؿ( ںیہن وہات۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی، اشمع، رضحت قیقش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحٙ، جزیز، ابوسٌیس اطخ، وٛیٍ، ا٤ًع :  راوی



 

 

ٕ ح و َحسَّ  ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ُٙ َج٤ٔی ث٨ََاظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٤ًَِٔع و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ٍْ لِٔکَ ث٨ََا َوٛٔی ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس

٨َا ٌُ ٔو ِٔ ٕ ُي ٔلَی أ٣َِز ٔ َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا إ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ےہ ہک  امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ ، رجری، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، یہی دحثی ابمرہک اس دنس ےس یھب رمفی ےہ اس ںیم ااضہف ہی

 وکیئ دوشار اکؾ یھب اس رطح ںیہن وہا۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، اقحس، رجری، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ سٌیس جوہزی، ابواسا٣ہ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ابی حؼْن حرضت ابووائ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  َو٢ٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ٣ٔ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َِٟحِوَصزٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  بٔی َحٔؼْٕن 

 َٟ ِس َرأَیُِتىٔی َیِو٦َ أَبٔی َج٨َِس٢ٕ َو َ٘ ٠َ َٓ ًَلَی زٔی٥ُِٜٔ٨  وَُّل اتَّض٤ُٔوا َرأِی٥َُِٜ  ُ٘ َْن َي ِّٔ ٕٕ بٔٔؼ ٍُ أَِ٪ أَُرزَّ أ٣ََِز َرُسو٢ٔ َسِض١َ ب٩َِ ح٨َُِی ِو أَِسَتٔلی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا ٨ِ٣ُٔط ُخِؼ٥ْ  اہللٔ َػل ًَ َحَز  َٔ َتِح٨َا ٨ِ٣ٔطُ فٔی ُخِؼ٥ٕ إَّٔلَّ اِن َٓ  ٣َا 

اربامیہ نب دیعس وجرہی، اوبااسہم، امکل نب وغمؽ، ایب نیصح رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

  میلس رکف قیقحت ںیم ےن اوبدنجؽ ےک دؿ داھکی رضحت لہس نب فینح ےس گنج ںیم انس اینپ راےئ وک اےنپ دنی ےک اعمہلم ںیم طلغ

ارگ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہلصیف وک رد رکےن یک اطتق راتھک وت رضفر رد رک داتی مہ اس یک اکی رگہ وھکؽ ںیہن اپےت ہک 

 دفرسی رگہ مہ رپ وخد وخبد لھک اجیت ےہ۔

 وغمؽ، ایب نیصح رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ نب دیعس وجرہی، اوبااسہم، امکل نب :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم

     140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًلی جہـِم، خًلز ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی نَص  :  راوی



 

 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ ث٨ََا َس َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  َتاَزَة أَ٪َّ أَ و َحسَّ َٗ ٧ََص ب٩َِ ٣َأٟٕک ٩ِ 

ًَٔوامّی  ِوّزا  َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ََٟک اہللُ إ رٔفَ  ِِ ِتّحا ٣ُبٔی٨ّا َٟٔی َٓ ََٟک  َتِح٨َا  َٓ َّا  َِٟت إ٧ٔ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ثَُض٥ِ  ُِٟحَسیِبَٔیةٔ َوص٥ُِ یَُدأُٟلُض٥ِ َحسَّ ُط ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  ٣َزِٔج

ُِٟحَس  َِٟضِسَی بٔا ِس ٧َََحَ ا َٗ َٜآبَُة َو ُِٟحزُِ٪ َواِل اا ٌّ ٧َِیا َج٤ٔی ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ًَلَیَّ آَیْة هَٔی أََحبُّ إ َِٟت  ٔ ِس أ٧ُِز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  یِبَٔیٔة 

ی، الخد نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

م
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 افر احصہب مغ افر دھک ےس رپاشیؿ وہ رےہ ےھت افر قیقحت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دحہیبی ںیم اکی افٹن ذحب ایک رھپ اراشد رفام ا ھجم

 یک یئگ ےہ وج ےھجم  ماؾ داین ےس ز ادہ وبحمب ےہ۔ رپ اکی ایسی آتی انزؽ

ی، الخد نب احرث، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 
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 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 حلص دحہیبی ےک ایبؿ ںیم
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ًاػ٥ ب٩ نرض تیِم، ٣ٌت٤ز، ابوٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، اب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، ًبس ب٩ ح٤یس، یو٧ص، اب٩  :  راوی

 ٣ح٤س، طیبا٪، ٗتازہ، ا٧ص

ًَأػ  ث٨ََا  ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َاو َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ َِّیِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ٟٕٔک ح و َحسَّ

 ُ ث٨ََا ی ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا  ا٦ْ ح و َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٩ًَِ اب٩ُِ ا ا  ٌّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ َج٤ٔی ٕس َحسَّ و٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

وبَةَ  ٩ًَِ أ٧ََٕص ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی َْعُ َتاَزَة  َٗ 

انسد اعمص نب رضن یمیت، رمتعم، اوباتقدہ، اسن نب امکل، انب ینثم، اوبداؤد، امھؾ، دبع نب دیمح، ویسن، انب دمحم، ابیشؿ، اتقدہ، اسن، اؿ ا

 دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔ےس یھب ہی 

 اعمص نب رضن یمیت، رمتعم، اوباتقدہ، اسن نب امکل، انب ینثم، اوبداؤد، امہؾ، دبع نب دیمح، ویسن، انب دمحم، ابیشؿ، اتقدہ، اسن :  رافی

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

  



 

 

 ...را رکےن ےک ایبؿ ںیمفدعفں وک وپ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 فدعفں وک وپرا رکےن ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، وٟیس ب٩ ج٤یٍ، ابوكٔی١، حرضت حذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ث٨ََا حُ  و َحسَّ ِی١ٔ َحسَّ َٔ ث٨ََا أَبُو اٟلُّ ٍٕ َحسَّ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ُج٤َِی ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ٪ٔ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِٟامَیَ ُة ب٩ُِ ا َٔ ا٢َ  َذِي َٗ

 َ أََخَذ٧ َٓ ا٢َ  َٗ ِجُت أ٧ََا َوأَبٔی حَُشِی١ْ  ِّی ََخَ ىٔی أَِ٪ أَِطَضَس بَِسّرا إَّٔلَّ أَن ٌَ ٨َ٠ِا ٣َا ٣َا ٨َ٣َ ُ٘ َٓ ّسا  ٥ُِ تُزٔیُسوَ٪ ٣َُح٤َّ َّٜ اُٟوا إ٧ٔ َٗ یِٕع  اُر َُقَ َّٔ ُٛ ا 

٤َِٟٔسی٨َٔة َو  ٔلَی ا ٩ََّٓ إ ٨ِ٨ََََٟصٔ ُط  َٗ ًَِضَس اہللٔ َو٣ٔیَثا أََخُذوا ٨٣َّٔا  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ ٧ُزٔیُسُظ ٣َا ٧ُزٔیُس إَّٔلَّ ا َٓ ُط  ٌَ ات١ُٔ ٣َ َ٘ ََّل نُ

َّی ا ٠ًََیِ َػل ٌُْٔن اہلَل  ِضٔسص٥ِٔ َوَنِشَت ٌَ َُٟض٥ِ بٔ ا ٧َفٔی  َٓ ا٢َ اِنََصٔ َ٘ َٓ َِٟدبََر  أَِخبَر٧َِاُظ ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ض٥ِٔ ہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فدیل نب عیمج، اوبلیفط، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم گنج دبر 

ل ابرہ ےلکن وہےئ ےھت ےتہک ںیہ ںیمہ افکر ںیم اح
ت 
س
د

رض وہےن ےس یسک ابت ےن ںیہن رفاک  ااےئ اس ےک ہک ںیم افر ریما ابپ 

 مہ وت رقشی ےن رگاتفر رک ایل اوہنں ےن اہک ہک  م دمحم ےک اپس اجان اچےتہ وہ مہ ےن اہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ارادہ ںیہن رےتھک ہکلب

ےھت وت اوہنں ےن مہ ےس اہلل اک ہی فدعہ افر اثیمؼ ایل ہک مہ دمہنی فاسپ ےلچ اجںیئ ےگ افر آپ ےک اسھت لم رک گنج ہن  دمہنی اجان اچےتہ

رکںی رھپ مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس فاہعق ف فدعہ یک ربخ دی وت آپ 

 رفام ا  م دفونں فاسپ ےلچ اجؤ مہ اؿ ےک اعمدہہ وک وپرا رکںی ےگ افر اہلل ےس اؿ ےک الخػ دمد امںیگن ےگ۔ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، فدیل نب عیمج، اوبلیفط، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 دنخؼ ےک ایبؿ ںیم

 

 ...زغفئ
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 دنخؼ ےک ایبؿ ںیم
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 زہْر ب٩ رحب ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، زہْر، جزیز ، ا٤ًع، حرضت ابزاہی٥ تیِم :  راوی

ث٨ََ  ٤ًَِٔع َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی ٕب َوإِٔسَح ٩ًَِ ا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َِّیِٔمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت

َّی ا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٛ ِو أَِزَر َٟ ا٢َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ َة  َٔ ٨َّا ٨ًَِٔس حَُذِي ُٛ ا٢َ  َٗ ُة أَبٔیطٔ  َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘ َٓ ُط َوأَب٠َِِیُت  ٌَ اَت٠ُِت ٣َ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ہللُ 

ِی٠ََة اِِلَِحزَأب  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َرأَیِت٨َُا ٣َ َ٘ َٟ َٔک  ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٨َِت َت ُٛ ا٢َ  أ٧ََِت  َ٘ َٓ َوأََخَذِت٨َا رٔیْح َطٔسیَسْة َوَُقٌّ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َرُسو٢ُ ا ٠َُط اہللُ ٣َعٔی یَِو٦َ ا ٌَ ِو٦ٔ َج َ٘ ِٟ ٔ ا ٥َ أَََّل َرُج١ْ َیأِتٔیىٔی بَٔدبَر ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ ٨٣َّٔا أََحْس ہللٔ َػل َٓ َٜت٨َِا  ََٓش  

 ِٟ ٠َطُ اہللُ ٣َعٔی یَِو٦َ ا ٌَ ٔ َج ِو٦ َ٘ ِٟ ٔ ا ا٢َ أَََّل َرُج١ْ َیأِتٔی٨َا بَٔدبَر َٗ ا٢َ أَََّل َرُج١ْ َیأِتٔی٨َا ث٥َُّ  َٗ ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ ٨٣َّٔا أََحْس ث٥َُّ  َٓ َٜت٨َِا  ََٓش َ٘ٔیا٣َٔة 

٥ُِٗ یَا حَُذ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبُط ٨٣َّٔا أََحْس  َٓ َٜت٨َِا  ََٓش َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٠َُط اہللُ ٣َعٔی َیِو٦َ ا ٌَ ِو٦ٔ َج َ٘ ِٟ ٔ ا ٥ِ٠َ بَٔدبَر َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا أِت٨َٔا بَٔدبَر َٓ ُة  َٔ ا  ِي أَٔجِس بُسًّ

َِّٟیُت  ا َو َّ٤٠َ َٓ ًَلَیَّ  ص٥ُِ  ٔ َوََّل َتِذَْعِ ِو٦ َ٘ ِٟ ٔ ا أِتٔىٔی بَٔدبَر َٓ ا٢َ اذِصَِب  َٗ ُٗو٦َ  ًَانٔی بٔاِسِٔم أَِ٪ أَ ٤ََّا أ٣َِٔشی فٔی إٔذِ َز أ٧َ َٛ ٠ُِت  ٌَ ٔ َج ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ

َیاَ٪ َيِؼلٔی َهِضزَ  ِٔ أَیُِت أَبَا ُس َّی أََتِیُتُض٥ِ رَفَ ٕ َحً ا٦ ُت َح٤َّ ََٓذََکِ أََرِزُت أَِ٪ أَِر٣َٔیُط  َٓ ِؤض  َ٘ ِٟ بٔسٔ ا َٛ ُت َسِض٤ّا فٔی  ٌِ َوَؿ َٓ ُظ بٔا٨َّٟارٔ 

ُت  ٌِ َج ِو َر٣َِیُتطُ َِلََػبُِتطُ رَفَ َٟ ًَلَیَّ َو ص٥ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََّل َتِذَْعِ َّی اہللُ  ِو٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ  ٔ ا٦ َِٟح٤َّ ا  َوأ٧ََا أ٣َِٔشی فٔی ٣ِٔث١ٔ ا َّ٤٠َ َٓ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َِٟبَشىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ أ َٓ ِرُت  ُُِت َُقٔ ٔ َورَفَ ِو٦ َ٘ ِٟ ٔ ا أَِخبَرِتُُط بَٔدبَر َٓ ٠َِیطٔ أََتِیُتُط  ًَ ًََبائَٕة کَا٧َِت   ١ٔ ـِ َٓ  ٥َ ٩ِ٣ٔ

 َٗ ا أَِػَبِحُت  َّ٤٠َ َٓ َّی أَِػَبِحُت  ٥ِ٠َ أََز٢ِ ٧َائ٤ّٔا َحً َٓ ِّی ٓٔیَضا  ٥ُِٗ یَا ٧َِو٣َاُ٪ ُيَؼل  ا٢َ 

زریہ نب رحب ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ، رجری ، اشمع، رضحت اربامیہ یمیت اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ رضحت 

اسھت اہجد  ذحہفی ےک اپس ےھت اکی آدیم ےن اہک ارگ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک زامہن اپ اتیل وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک

رکات افر تہب وکشش رکات رضحت ذحہفی ریض اہلل ےن اہک  م ا ےس رکےت قیقحت مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت زغفہ 

 ازحاب یک رات تخس وہا افر رسدی دھکی ےکچ ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ آدیم ااسی ںیہن وج اس وقؾ

 ریمے اپس الےئ اہلل اےس  ماتم ےک دؿ ریما اسھت بیصن رفامےئ اگ مہ اخومش رےہ افر مہ ںیم ےس یسک ےن یھب آپ یلص یک ربخ

ریما اہلل ہیلع فملس وک وجاب ہن د ا رھپ رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ ااسی آدیم ںیہن وج وقؾ یک امہرے اپس ربخ الےئ اہلل اےس  ماتم ےک دؿ 

مہ اخومش رےہ افر مہ ںیم ےس یسک ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب ہن د ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس  اسھت بیصن رفامےئ اگ

ےن رفام ا ایک  م ںیم وکیئ ااسی آدیم ںیہن وج اؿ اکرففں یک امہرے اپس ربخ الےئ اہلل اےس  ماتم ےک دؿ ریما اسھت بیصن رفامےئ اگ 

 یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب ہن د ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ذحہفی مہ اخومش رےہ افر مہ ںیم ےس یسک ےن

ڑھکے وہ اجؤ افر امہرے اپس وقؾ یک ربخ ےل آؤ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما انؾ ےل رک اکپرا وت ریمے ےئل  ااےئ اےنھٹ ےک 



 

 

ؤ افر وقؾ یک ریمے اپس ربخ ےل رک آؤ رگم اںیہن ریمے الخػ کڑھاکان ںیہن بج وکیئ اچرہ ہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اج

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تشپ ریھپ رک ےنلچ اگل وت ےھجم ویں وسحمس وہےن اگل وگ ا ہک ںیم امحؾ ںیم لچ راہ وہں اہیں کت ہک ںیم 

داھکی سپ ںیم ےن وفرا نامؿ ےک درایمؿ ںیم ریت راھک افر اےس امرےن  اؿ ےک اپس چنہپ ایگ ںیم ےن اوبایفسؿ وک اینپ ھٹیپ آگ ےس ےتکنیس

 اشنہن رپ یہ اک ارادہ ایک وت ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؽ  اد آ ایگ ہک اںیہن ریمے الخػ کڑھاکان ںیہن ارگ ںیم ریت امر داتی وت حیحص

اھت بج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  اچنہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وقؾ  اتگل ںیم فاسپ ولاٹ افر ںیم امحؾ یہ یک رطح ںیم لچ راہ

یک ربخ دے رک افرغ وہا وت ےھجم رسدی وسحمس وہےن یگل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اینپ ہیقب اچدر افڑاھ دی ےسج آپ یلص 

کت دنین رکات راہ۔ سپ بج حبص وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل ہیلع فملس افڑھ رک امنز ادا رک رےہ ےھت افر ںیم حبص 

 تہب  اےن فاےل اھٹ اج۔

 زریہ نب رحب ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ، رجری ، اشمع، رضحت اربامیہ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہساب ب٩ خاٟس اززی، ح٤از ب٩ س٤٠ة، ًلی ب٩ زیس، ثابت ب٨انی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َصسَّ  ٩ًَِ أ٧ََٔص و َحسَّ ِٟب٨َُانٔیِّ  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ َزیِٕس َوثَابٕٔت ا  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس اِِلَِززٔیُّ َحسَّ

ٕة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َوَرجُ  ٌَ َز َیِو٦َ أُحُٕس فٔی َسِب ٥َ أرُِفٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣َ َیزُزُّص٥ُِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ وُظ  ُ٘ ٔ ا َرص َّ٤٠َ َٓ یِٕع  ٠َِْٔن ٩ِ٣ٔ َُقَ

ُٗت١َٔ ث٥َُّ  َّی  اَت١َ َحً َ٘ َٓ ٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  سَّ َ٘ َت َٓ َِٟح٨َّةٔ  َِٟح٨َُّة أَِو صَُو َرٓٔیقٔی فٔی ا َٟطُ ا ٨َّا َو ٨ًََّا  ًَ ص٥ُِ  ا٢َ ٩ِ٣َ یَزُزُّ َ٘ َٓ ا  ـّ وُظ أَِي ُ٘ ٔ َرص

َِٟح٨َّةُ  ُط ا َٟ َّی  َو َذَٟٔک َحً َٛ ٥ِ٠َ َیز٢َِ  َٓ ُٗت١َٔ  َّی  اَت١َ َحً َ٘ َٓ ٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  سَّ َ٘ َت َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ا٢َ أَِو صَُو َرٓٔیقٔی فٔی ا َ٘ َٓ ُة  ٌَ ِب ُٗت١َٔ اٟشَّ

٨َا أَِػَحاب٨ََا ِٔ ٥َ َٟٔؼاحٔبَِیطٔ ٣َا أَِنَؼ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

، یلع نب زدی، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح دہاب نب اخ

 

مة
سل
دل ازدی، امحد نب 

ےک دؿ ر اؽ اہلل است ااصنرویں افر رقشی ےک دف آدویمں ےک رمہاہ اےلیک رہ ےئگ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ریھگ ایل وت آپ 



 

 

اںیہن مہ ےس اٹہےئ اگ اس ےک ےئل تنج ےہ  ا فہ تنج ںیم ریما رقیف وہاگ وت ااصنر ںیم ےس اکی آدیم یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج 

آےگ ڑباھ افر گنج یک اہیں کت ہک دیہش وہ ایگ رھپ یھب اکرففں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ریھگے راھک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ےئل تنج وہیگ  ا فہ تنج ںیم ریما رقیف وہاگ سپ ااصنر ںیم ےس اکی آدیم آےگ ڑبھ ےن رفام ا وج اںیہن مہ ےس دفر رکے اگ اس ےک 

 رک ڑلا اہیں کت ہک فہ دیہش وہ ایگ ہی ہلسلس ربارب ایس رطح اتلچ راہ اہیں کت ہک اسوتں ااصنری دیہش وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ااصنػ ںیہن ایک۔فملس ےن اےنپ اسویھتں ےس رفام ا مہ ےن اےنپ اسویھتں ےس 

، یلع نب زدی، اثتب انبین، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

مة
سل
 دہاب نب اخدل ازدی، امحد نب 
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 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، حرضت ًبساٌٟزیز ب٩ ابوحاز٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ ُجزِٔح َحسَّ ٕس َيِشأ٢َُ  ٌِ ٍَ َسِض١َ ب٩َِ َس َُّط َس٤ٔ طٔ أ٧َ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ ُجزَٔح َوِجُط َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥َ یَِو٦َ أُحُٕس  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت َربَأًَیُتُط َوصُٔظ٤َِت  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل رٔسَ ُٛ ٥َ َو َوَس٠َّ

ًَلَی َرأِٔسطٔ  ُة  ـَ ِٟبَِی ٔ  ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَاٟ ٦َ َوکَاَ٪  ٔش١ُ اٟسَّ ِِ ٥َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اك٤َُٔة ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٕب َيِشُُٜب َٓکَا٧َِت 

ةَ  ٌَ ثَِرّة أََخَذِت ِٗٔل َٛ ٦َ إَّٔلَّ  ٤َِٟاَئ ََّل یَزٔیُس اٟسَّ اك٤َُٔة أَ٪َّ ا َٓ ا َرأَِت  َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟٔح٩ِّ  ٠َِیَضا بٔا َّی َػاَر َر٣َاّزا ث٥َُّ  ًَ ِتُط َحً َٗ أرَِحَ َٓ  ٕ َحٔؼْر

 ٦ُ َٓاِسَت٤َِشَک اٟسَّ ُِٟحزِٔح  ِتطُ بٔا َ٘ َِٟؼ  أَ

ییحی نب ییحی یمیمت، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت دبعازعلسی نب اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اےنپ ابب ےس رفاتی ےہ ہک لہس نب 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفہ ادح ےک دؿ زیمخ وہےن ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک ایگ وت اوہنں ےن دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر اؽ اہلل

اہک ر اؽ اہلل اک رہچہ ادقس زیمخ ایک ایگ افر آےگ ےس اکی داتن وٹٹ ایگ افر وخد آپ ےک رس ابمرک ںیم وٹٹ یئگ یھت افہمط تنب 

یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوباطبل ڈاھؽ ںیم اپین ال رک ڈاؽ رےہ ےھت  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وخؿ دوھیت ںیھت افر رضحت

بج رضحت افہمط ےن داھکی ہک اپین ےس وخؿ ںیم یمک ںیہن ہکلب ز ادیت وہ ریہ ےہ اوہنں ےن اٹچیئ اک اکی ڑکٹا ےل رک الج ا اہیں کت 

 ہک راھک نب یئگ رھپ اےس زمخ رپ اگل د ا سج ےس وخؿ رک ایگ۔

 نب ییحی یمیمت، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت دبعازعلسی نب اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، حرضت ابوحاز٦ سے روایت ےہ ٛہ حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕس َوصَُو َحسَّ ٌِ ٍَ َسِض١َ ب٩َِ َس َّطُ َس٤ٔ أ٧َ

ُٖ ٩ِ٣َ کَاَ٪ يَ  ِّی َِلَِْعٔ ٔن ا٢َ أ٦ََ َواہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ُجزِٔح َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َيِشأ٢َُ  ٔش١ُ ُجزَِح َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِِ

 َ٤ِٟ ٥َ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ َيِشُُٜب ا ا٢َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٗ َّطُ َزاَز َوُجزَٔح َوِجُضُط َو ََُِْر أ٧َ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا اَئ َوب٤َٔاَذا زُوؤَی ُجزِحُُط ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث 

ِت  رٔسَ ُٛ  ٣َکَاَ٪ صُٔظ٤َِت 

 ےس ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح اقری، رضحت اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زمخ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن اہک ونس اہلل یک مسق! ےھجم ولعمؾ ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

 ہیلع فملس ےک زمخ وک سک ےن دوھ ا افر سک ےن اپین ڈاال افر سک زیچ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک زمخ اک العج ایک ایگ ابح  دحثی ایس

 ایبؿ ایک۔
ْ
ت
َ
ِر 
س
ُک

ْ یک ہگج 

 

ِمَت

 

س ُ
ه

 رطح ذرک یک اس ںیم ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ادقس زیمخ ایک ایگ افر 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب، انب دبعارلنمح اقری، رضحت اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ب٩ سواز ًا٣زی، ًبساہلل ب٩  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو :  راوی

وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ابی ہًل٢، ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س يٌىی اب٩ ٣رطٖ، ابی حاز٦، سہ١ 

 ب٩ سٌس

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُزَ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ا  ٌّ َج٤ٔی

ٌٔیٔس بِ  ٩ًَِ َس َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ا٣ٔزٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ِٟ ازٕ ا ٤ِزُو ب٩ُِ َسوَّ ُس ًَ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ٔ أَبٔی صًَٔل٢ٕ ح و َحسَّ



 

 

ثَىٔی ابِ  ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ٕس بَٔضَذا ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ُض٥ِ  ٖٕ ک٠ُُّ ىٔی اب٩َِ ٣ُرَطِّ ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ُ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ

٥َ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی صًَٔل٢ٕ أُٔػیَب َوِجُضُط َوفٔی َحٔسیٔث ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحٔسیٔث  ٖٕ ُجزَٔح َوِجُضطُ ب٩ِٔ ٣ُ ا  رَطِّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، رمعف نب  ااد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب 

 ہی دحثی احرث، دیعس نب ایب الہؽ، دمحم نب لہس یمیمت، انب ایب رممی، دمحم ینعی انب رطمػ، ایب احزؾ، لہس نب دعس، اؿ اانسد ےس یھب

 لومعیل رفؼ ےس ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، رمعف نب  ااد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف  :  رافی

 احزؾ، لہس نب دعس نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، دمحم نب لہس یمیمت، انب ایب رممی، دمحم ینعی انب رطمػ، ایب

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زغفہ ادح ےک ایبؿ ںیم
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 ہ، ثابت ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ح٤از ب٩ س٤٠ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُس  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

ِت َربَأًَیُتُط َیِو٦َ أُحُٕس َوُط  رٔسَ وا ُٛ رَسُ َٛ ُض٥ِ َو وا ٧َبٔیَّ ِو٦ْ َطحُّ َٗ ٠ُٔح  ِٔ َٕ ُي ِی َٛ و٢ُ  ُ٘ ٨ًَِطُ َوَي  ٦َ ١َ َيِش٠ُُت اٟسَّ ٌَ َح َٓ خَّ فٔی َرأِٔسطٔ 

ٔ َطِیْئ  ََٟک ٩ِ٣ٔ اِِل٣َِز َِٟیَص  َّ َوَج١َّ  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٔلَی اہللٔ   َربَأًَیَتطُ َوصَُو یَِسًُوص٥ُِ إ

امحد نب ہملس، اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم اک داتن وٹٹ ایگ افر رس ابمرک ںیم زمخ وہ ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس زمخ ےس وخؿ 

لص رک یتکس ےہ وج اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک زیمخ رکیت ےہ افر اوہنں ےن اس وپےتھچن وہےئ رفام رےہ ےھت فہ وقؾ ےسیک اکایمیب اح
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زؽ ےک اسےنم ےک داتن وک وتڑا ےہ افر فہ اںیہن اہلل یک رطػ دتوت داتی ےہ وت اہلل رب ازعلت ےن ) َل

 رفامیئ۔

 ، اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امحد نب ہملس :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زغفہ ادح ےک ایبؿ ںیم
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 ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت ًبساہلل٣ح٤س ب٩  :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ِّی أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ا٢َ  َٗ  

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ  َػل ِوم َ٘ ٔ و٢ُ َربِّ اُرِٔفِ ٟ ُ٘ ٩ًَِ َوِجضٔطٔ َوَي  ٦َ ِو٣ُُط َوصَُو َی٤َِشُح اٟسَّ َٗ بَطُ  َُّض٥ِ ََّل َیِحکٔی ٧َبٔیًّا ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ َُضَ إ٧ٔ َٓ ی 

٤ُ٠َوَ٪  ٌِ  َي

 ہیلع فملس یک رطػ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، قیقش، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وگ ا ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل

ہ دھکی راہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اایبنء ںیم ےس یسک یبن اک ہصق ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک اںیہن اؿ یک وقؾ ےن امرا افر فہ اےنپ رہچ

 ےس وخؿ وپےتھچن اج رےہ ےھت افر رفامےت ےھت اے ریمے رپفرداگر ریمی وقؾ یک ششخب رفامان فہ اجےتن ںیہن۔

  نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، قیقش، رضحت دبعاہللدمحم :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 زغفہ ادح ےک ایبؿ ںیم
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 بوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ برش، ا٤ًعا :  راوی

 ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ٍْ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٦َ َحسَّ ُح اٟسَّ ـٔ ُضَو ی٨َِ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ

 ٩ًَِ َجبٔی٨ٔطٔ 

 نب رشب، اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک آپ اینپ اشیپین ابمرک اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم

 ےس وخؿ وپےتھچن اجےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب رشب، اشمع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 زغفہ ادح ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤٫ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٚٔ َحسَّ  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَ اہللٔ َػل ُب اہللٔ  ـَ َُ ٠ُوا ٥َ اِطَتسَّ  ٌَ َٓ ِو٦ٕ  َٗ لَی 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٔلَی َربَأًَیتٔطٔ َو ٥َ َوصَُو حٔی٨َئٕٔذ ئُظْرُ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ اِطَتسَّ َصَذا بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ُت٠ُُط َرُسو٢ُ اہللٔ فٔی َسبٔی١ٔ  ِ٘ ًَلَی َرُج١ٕ َي ُب اہللٔ  ـَ زَّ َوَج١َّ  َُ ًَ  اہللٔ 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امھؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل یک 

فملس اس فتق انرایگض اس وقؾ رپ ز ادہ وہیگ سج ےن اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ہی اعمہلم ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع 

اےنپ داتن یک رطػ ااشرہ رفام رےہ ےھت افر ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس آدیم رپ یھب اہلل اک ہصغ ز ادہ وہاگ ےسج اہلل اک 

 ر اؽ اہلل رب ازعلت ےک راہتس ںیم لتق رکے

  ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امھؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ...یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج
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اب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابا٪ جٌفی، ًبساٟزحی٥ اب٩ س٠امی٪، زَکیا، ابواسحاٚ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، حرضت اب٩ ٣شٌوز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ و حَ  ٌِ ًَِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ َي ث٨ََا  فٔیُّ َحسَّ ٌِ ُِٟح ٔس ب٩ِٔ أَبَاَ٪ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی سَّ یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ  ٪َ

ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ اِِلَِوزٔیِّ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ِٟبَِیٔت إِٔسَح ِّی ٨ًَِٔس ا ٥َ ُيَؼل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٔلَی َسًَل  و٦ُ إ ُ٘ ا٢َ أَبُو َجِض١ٕ أَی٥ُُِّٜ َي َ٘ َٓ ِت َجزُوْر بٔاِِل٣َِٔص  ِس ٧َُٔحَ َٗ َٟطُ ُج٠ُوْض َو َیأُِخُذُظ َوأَبُو َجِض١ٕ َوأَِػَحاْب  َٓ ًَُٓلٕ٪   َجزُورٔ بَىٔی 

تٔفَِی ٣ُ  َٛ ُط فٔی  ٌُ ـَ َی ٥َ َو َٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َسَحَس ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠ََٓ أََخَذُظ  َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ َث أَِطَقی ا ٌَ َٓا٧َِب ٕس إَٔذا َسَحَس  طُ بََِْن َح٤َّ ٌَ َؿ

ِو کَا٧َِت لٔی ٣َ  َٟ ائ٥ْٔ أ٧َُِوزُ  َٗ ٕف َوأ٧ََا  ٌِ ًَلَی َب ُض٥ِ ی٤َٔی١ُ  ـُ ٌِ ١َ َب ٌَ َحُٜوا َوَج ـِ اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ ِیطٔ  َٔ ٔ ت ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٛ ٩ًَِ َهِضز ِحُتُط  ْة ََطَ ٌَ ٨َ



 

 

َّی ا٧َِل٠َ  ٍُ َرأَِسُط َحً َٓ ٥َ َسأجْس ٣َا َیزِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحائَِت َػل َٓ َٓاك٤ََٔة  أَِخبََر  َٓ َٙ إِٔنَشاْ٪ 

٨ِطُ  ًَ َحِتطُ  رَطَ َٓ ٍَ َػِوَتطُ َوهَٔی ُجَویِزٔیَْة  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػًَلَتُط َر َّی اہللُ  َضی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیض٥ِٔ َتِظت٤ُُٔض٥ِ  ًَ َب٠َِت  ِٗ ًَا ث٥َُّ أَ  ث٥َُّ َز

یِ  ٠َِیَک بُْٔقَ ًَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٗ ًَا ثًََلثّا َوإٔذَا َسأ٢ََ َسأ٢ََ ثًََلثّا ث٥َُّ  ًَا َز ٠َِیض٥ِٔ َوکَاَ٪ إَٔذا َز وا َػِوَتطُ َذَصَب ًَ ٌُ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ٕع ثًََلَث ٣َزَّإت 

ةَ  ٌَ ٕ َوًُتَِبَة ب٩ِٔ َربٔی َبٔی َجِض١ٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦ ٠َِیَک بٔأ ًَ ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ َوَتُط ث٥َُّ  ًِ ُٓوا َز ِحُک َوَخا ِـّ ٨ُِض٥ِ اٟ َِٟؤٟیٔس  ًَ َة َوا ٌَ َوَطِیَبَة ب٩ِٔ َربٔی

 ٕٕ َة ب٩ِٔ َخ٠َ َبَة َوأ٣َُیَّ ِ٘ ٠ًََِیطٔ َو  ب٩ِٔ ًُ َّی اہللُ  ّسا َػل َث ٣َُح٤َّ ٌَ َّٟٔذی َب َوا َٓ ِوطُ  َٔ ٥َِٟ أَِح ٍَ َو ٔ اب ِیٕم َوَذََکَ اٟشَّ ٌَ َبَة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُ ِ٘ ٥َ َوًُ َس٠َّ

 ُ ا٢َ أَب َٗ ٠ٔیٔب بَِسٕر  َٗ ٠ٔیٔب  َ٘ ِٟ ٔلَی ا عَی َیِو٦َ بَِسٕر ث٥َُّ ُسحٔبُوا إ َّٟٔذی٩َ َسِمَّ َُصِ ِس َرأَیُِت ا َ٘ َٟ  ِّٙ َِٟح َبَة ٠ََُْم فٔی بٔا ِ٘ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُ َٙ ا و إِٔسَح

َِٟحٔسیٔث   َصَذا ا

انب رمع نب دمحم نب اابؿ یفعج، دبعارلمیح انب امیلسؿ، زرک ا، اوبااحسؼ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رےہ ےھت اوبلہج افر اس ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت افر رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس تیب اہلل ےک اپس امنز ادا رک 

 زگہتش لک اکی افینٹن وک ذحب ایک ایگ اھت اوبلہج ےن اہک  م ںیم ےس وکؿ ےہ وج ینب الفں یک افینٹن یک افڑھجی وک ااھٹ الےئ افر اےس دمحم

 دب تخ ااھٹ افر افڑھجی وک ااھٹ ال ا یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں دنکوھں رپ رھک دے بج فہ دجسہ رکںی سپ وقؾ ںیم ےس بس ےس

افر بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن دجسہ رفام ا وت اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنکوھں ےک درایمؿ رھک دی رھپ اوہنں ےن 

 اطتق وہیت ہک ںیم اےس انسنہ رشفع رک د ا افر اانت ےسنہ ہک اکی دفرسے رپ رگےن ےگل افر ںیم ڑھکا دھکی راہ اھت اکش ریمے اپس اینت

ےتکس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک تشپ ابمرک ےس دفر رک داتی افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس دجسہ ںیم ےھت ہک اےنپ رس ابمرک وک ااھٹ ہن 

اوہنں ےن آپ ےھت اہیں کت ہک اکی صخش ےن اج رک رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک االطع دی سپ فہ آںیئ افر مک نس ںیھت 

وپرا رک  یلص اہلل ہیلع فملس ےس دفر ایک رھپ اکرففں یک رطػ وتمہج وہ رک اںیہن ربا الھب اہک بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ امنز وک

بج آپ یلص اہلل  ایل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابآفاز دنلب اؿ ےک ےئل دب داع یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت رشہفی یھت ہک

ہیلع فملس داع رفامےت وت نیت رمہبت رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت رمہبت رفام ا اے اہلل رقشی یک رگتف رفام بج اوہنں 

 ہیلع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک آفاز  ین وت اؿ یک یسنہ متخ وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےس ڈرےن ےگل رھپ آپ یلص اہلل

 فملس ےن رفام ا اے اہلل اوبلہج نب اشہؾ افر ہبتع نب رہعیب افر ہبیش نب رہعیب افر فدیل نب ہبقع افر اہیم نب فلخ افر ہبقع نب ایب طیعم

ےہ  رپ رگتف رفام افر اسوتںی اک ذرک ایک ےسج ںیم  اد ہن رھک اکس اس ذات یک مسق سج ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت اجیھب

قیقحت ںیم ےن اؿ ولوگں وک نج اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن انؾ ایل اھت دبر ےک دؿ رمدہ داھکی رھپ اںیہن ونکںی ںیم ڈاؽ د ا ایگ اوب 

 ااحسؼ ےن اہک اس دحثی ںیم فدیل نب ہبقع طلغ ےہ۔



 

 

نب ومیمؿ، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل  انب رمع نب دمحم نب اابؿ یفعج، دبعارلمیح انب امیلسؿ، زرک ا، اوبااحسؼ، رمعف :  رافی

 ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یک رطػ ےس دی ںیئگیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف 
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، حرضت ًبساہلل :  راوی

 ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا

َّی اہللُ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ ُث  َٙ یَُحسِّ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ َٟطُ َس٤ٔ ٥َ َسأجْس َوَحِو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ   

َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی َهِضز ُط  َٓ َذ َ٘ َٓ ِیٕم بَٔشًَل َجزُوٕر  ٌَ َبُة ب٩ُِ أَبٔی ٣ُ ِ٘ یِٕع إٔذِ َجاَئ ًُ ٍِ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ َُقَ َٓ ٥ِ٠َ َیزِ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َٔک  ٍَ ذَٟ ًَلَی ٩ِ٣َ َػ٨َ ًَِت  ٩ًَِ َهِضزٔظٔ َوَز أََخَذِتُط  َٓ َٓاك٤َُٔة  ََٓحائَِت  یِٕع أَبَا َجِض١ٔ ب٩َِ  َرأَِسُط  ٤ََِْٟلَ ٩ِ٣ٔ َُقَ ٠َِیَک ا ًَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ  َ٘ َٓ

ٕٕ أَِو أُبَیَّ  َة ب٩َِ َخ٠َ َة َوأ٣َُیَّ ٌَ ِیٕم َوَطِیَبَة ب٩َِ َربٔی ٌَ َبَة ب٩َِ أَبٔی ٣ُ ِ٘ َة َوًُ ٌَ ا٢َ صَٔظا٦ٕ َوًُتَِبَة ب٩َِ َربٔی َٗ اکُّ  َبُة اٟظَّ ٌِ ٕٕ ُط  ب٩َِ َخ٠َ

ِس َرأَیُِتضُ  َ٘ ٠َ َٓ ٔ َٙ ف ٥ِ٠َ ی٠ُِ َٓ ِت أَِوَػاُُٟط  ٌَ لَّ َ٘ ا َت َة أَِو أُبَیًّ ََُِْر أَ٪َّ أ٣َُیَّ  ٕ وا فٔی بٔئِز ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ ُٗت٠ُٔوا یَِو٦َ بَِسٕر   ٥ِ ٔ ِٟبٔئِز  ی ا

ہلل یلص دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ ا

اہلل ہیلع فملس دجسہ رکےن فاےل ےھت افر رقشی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ارد رگد ےھت ہک ہبقع نب ایب طیعم افینٹن یک افڑھجی ےل رک 

آ ا افر اےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ھٹیپ ابمرک رپ کنیھپ د ا سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رس ابمرک ہن ااھٹ ےتکس ےھت سپ 

رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع آںیئ افر اےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک تشپ ابمرک ےس ااھٹ ا افر ایسی وہیبدہ رحتک رکےن فاولں 

ےک ےئل دبداع یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل رقشی ےک رسدار اوبلہج نب اشہؾ، ہبتع نب رہعیب، ہبقع نب ایب طیعم، ہبیش 

اہیم نب فلخ  ا ایب نب فلخ رپ رگتف رفام دبعاہلل ےتہک ںیہ قیقحت ںیم ےن اںیہن داھکی ہک دبر ےک دؿ لتق ےئک ےئگ افر نب رہعیب، 

  ااےئ اہیم  ا ایب ےک بس وک ونکںیئ ںیم ڈاؽ د ا ایگ ہک اس اک وجڑ وجڑ ڑکٹے ڑکٹے وہ  اک اھت۔

 ، ہبعش، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہللدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یک رطػ ےس دی ںیئگیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف 
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، جٌرف ب٩ ًو٪، سٔیا٪، ابواسحاٚ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ًَِوٕ٪ أَِخبََر٧َا ُس رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ ٧َِحَوُظ َوَزاَز َوکَاَ٪  و َحسَّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

یِٕع ثًََل  ٠َِیَک بُْٔقَ ًَ ُض٥َّ  یِٕع ا٠َّٟ ٠ًََِیَک بُْٔقَ ُض٥َّ  یِٕع ا٠َّٟ ٠َِیَک بُْٔقَ ًَ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ َِٟؤٟیَس ب٩َِ َيِشَتٔحبُّ ثًََلثّا َي ثّا َوَذََکَ ٓٔیض٥ِٔ ا

٥ِ َيُظکَّ  َٟ ٕٕ َو َة ب٩َِ َخ٠َ ٍَ  ًُتَِبَة َوأ٣َُیَّ ٔ اب َٙ َوَنٔشیُت اٟشَّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رفعج نب توؿ، ایفسؿ، اوبااحسؼ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ااضہف ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 رفام اے اہلل رقشی رپ نیت رمہبت )داع رفامےن( وک دنسپ رفامےت ےھت رفام ا اے اہلل رقشی رپ رگتف رفام اے اہلل رقشی رپ رگتف

 رگتف رفام افر اس ںیم فدیل نب ہبتع افر اہیم نب فلخ اک یھب رفام ا افر کش ذموکر ںیہن اوب ااحسؼ ےن اہک اسوتاں ںیم وھبؽ ایگ وہں۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رفعج نب توؿ، ایفسؿ، اوبااحسؼ :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگ

     155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یب، حش٩ ب٩ اًْن، زہْر، ابواسحٙ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہس٤٠ہ ب٩ طب :  راوی

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ و َحسَّ  ٩ًَِ زٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ 

 ِ٘ ا٢َ اِسَت یِٕع ٓٔیض٥ِٔ أَبُو َجضِ َٗ ٔة َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ َُقَ ًَلَی ٔستَّ ا  ًَ َس َٓ ِٟبَِیَت  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕٕ َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُة ب٩ُِ َخ٠َ ١ٕ َوأ٣َُیَّ

ٔش٥ُ بٔاہللٔ  ِٗ ُ أ َٓ ِیٕم  ٌَ َبُة ب٩ُِ أَبٔی ٣ُ ِ٘ َة َوًُ ٌَ َة َوَطِیَبُة ب٩ُِ َربٔی ٌَ ََّرِتُض٥ِ  َوًُتَِبُة ب٩ُِ َربٔی َُْ ِس  َٗ ًَلَی بَِسٕر  عَی  ِس َرأَیُِتُض٥ِ َُصِ َ٘ َٟ

ا ٤ُِص َوکَاَ٪ یَِو٣ّا َحارًّ  اٟظَّ

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ، اوب ااحسؼ ، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ام رک رقشی ےک ھچ آدویمں ےک ےئل دب داع یک نج ںیم اوبلہج، اہیم نب فلخ، ہبتع نب یلص اہلل ہیلع فملس ےن تیب اہلل یک رطػ رخ رف

رہعیب، ہبیش نب رہعیب افر ہبقع نب ایب طیعم ےھت ںیم اہلل یک مسق ااھٹ ےک رک اتہک وہں ہک ںیم ےن اںیہن اقمؾ دبر رپ رمے وہےئ داھکی 

 اک دؿ اھت۔ افر  ارج ےن اؿ اک ہیلح دبؽ د ا اھت افر ہی دؿ تخس رگیم



 

 

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ، اوباقحس، رمعف نب ومیمؿ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 فیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکت
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بوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ٤ًزو ب٩ سواز ًا٣زی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩  :  راوی

 وجہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ سیسہ ًائظہزبْر، ز

ا٣ٔزٔیُّ  ٌَ ِٟ ٕ ا از ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٕح َورَحِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ اُٟوا و َحسَّ َٗ ارٔبَْة  َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ  َوأَ

 ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ أَ٪َّ  َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر ثَىٔی ُْعِ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ

 َ٠ًَ ٥َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َص١ِ أَتَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ثَِتُط أ٧َ ٥َ َحسَّ ا٢َ ِیَک یَِو٦ْ کَاَ٪ َوَس٠َّ َ٘ َٓ أََطسَّ ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ أُحُٕس 

ًَِبسٔ  ًَلَی اب٩ِٔ  ٔسی  ِٔ ِؿُت َن َبٔة إٔذِ َْعَ َ٘ ٌَ ِٟ َٟ٘ٔیُت ٨ِ٣ُٔض٥ِ َیِو٦َ ا ِو٣ٔٔک َوکَاَ٪ أََطسَّ ٣َا  َٗ َٟ٘ٔیُت ٩ِ٣ٔ  ِس  َ٘ َٟ  ٥ِ٠َ َٓ ًَِبٔس اَلُک٢ٕ  یَأٟی١َ ب٩ِٔ 

ُت َوأ٧ََا ٣َِض٤ُو٦ْ  ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٔلَی ٣َا أََرِزُت  إَٔذا أ٧ََا بَٔشَحابَٕة  یُحِٔبىٔی إ َٓ ُت َرأِٔسی  ٌِ َٓ أٟٔب رَفَ ٌَ
ٔ٪ اٟثَّ ِٙ إَّٔلَّ بَْٔقِ ٔٔ ٥ِ٠َ أَِسَت َٓ ًَلَی َوِجهٔی 

وِ  َٗ ِو٢َ  َٗ  ٍَ ِس َس٤ٔ َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َ٘ َٓ ٨َاَزانٔی  َٓ إَٔذا ٓٔیَضا ٔجبِرٔی١ُ  َٓ ٨ََوزُِت  َٓ ِتىٔی  ِس أََه٠َّ ََٟک َو٣َا ُرزُّواَٗ ِس  ٣َٔک  َٗ ٠ًََِیَک َو

ًَلَیَّ ث٥َُّ   ٥َ ِٟحَٔبا٢ٔ َوَس٠َّ ٨َاَزانٔی ٠َ٣َُک ا َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَٔبا٢ٔ َٟٔتأ٣َُِزُظ ب٤َٔا ٔطئَِت ٓٔیض٥ِٔ  َِٟیَک ٠َ٣ََک ا ٔ َث إ ٌَ ِس َب َٗ ُس إٔ٪َّ اہللَ  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ  

َثىٔی َر  ٌَ ِس َب َٗ ِٟحَٔبا٢ٔ َو ََٟک َوأ٧ََا ٠َ٣َُک ا ِو٣َٔک  َٗ ِو٢َ  َٗ  ٍَ ٠َِیض٥ِٔ َس٤ٔ ًَ  َٙ ٔ ٤َا ٔطئَِت إِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ أُكِب َٓ َِٟیَک َٟٔتأ٣َُِزنٔی بٔأ٣َِزَٔک  ٔ بَُّک إ

َد اہللُ ٩ِ٣ٔ أَِػًَل  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب١َِ أَِرُجو أَِ٪ یرُِخٔ ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ بُُس اہلَل َوِحَسُظ ََّل اِِلَِخَظَبِْٔن  ٌِ  بٔض٥ِٔ ٩ِ٣َ َي

ُک بٔطٔ َطِیّئا  ُيرِشٔ

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، رحہلم نب ییحی، رمعف نب  ااد اعرمی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زفہج یبن یلص اہلل 

اہلل ہیلع  ہیلع فملس دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ہک اے اہلل ےک ر اؽ! ایک آپ یلص

فملس رپ وکیئ دؿ ادح ےک دؿ ےس یھب تخس آ ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ریتی وقؾ ےس ہبقع ےک دؿ یک یتخس ےس یھب 

ز ادہ فیلکت ااھٹ  اک وہں بج ںیم ےن اےنپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دبع  ا لیل نب دبع الکں ےک اسےنم شیپ ایک وت اس ےن ریمی 

عاابل چنہپ رک ھچک اافہق وہا ںیم ےن اانپ رس رمیض ےک 

 

اطمقب ریمی ابت اک وجاب ہن د ا ںیم اےنپ رخ رپ مغ زدہ وہ رک الچ افر رقآؿ انی

ااھٹ ا وت ںیم ےن اکی ابدؽ داھکی وج ھجم رپ اسہی ےئک وہےئ اھت سپ اس ںیم ےس ربجالیئ ےن ےھجم آفاز دی اس ےن اہک اہلل رب ازعلت 



 

 

افر اؿ اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب دانی نس ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اہپڑفں رپ امومر  ےن آپ یک وقؾ یک ابت

رفےتش وک اجیھب ےہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اؿ ےک ابرے ںیم وج اچںیہ مکح دںی سپ ےھجم اہپڑفں ےک رفےتش ےن آفاز دی افر 

 اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وقؾ یک وگتفگ  ین افر ںیم اہپڑفں رپ امومر رفہتش وہں افر ےھجم ےھجم مالؾ اہک رھپ اہک اے دمحم! قیقحت

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رب ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اجیھب ےہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اعمہلم ںیم وج اچںیہ 

ںیہ وت ںیم اؿ دف اہپڑفں وک اؿ رپ اھچب دفں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس رفام ا ںیہن ےھجم مکح دںی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اچ

 ہکلب ںیم ادیم رکات وہں ہک اہلل اؿ یک افالد ںیم ےس ایسی وقؾ وک دیپا رکے اگ وج اےلیک اہلل یک ابعدت رکںی ےگ افر اس ےک اسھت یسک وک

 رشکی ہن رہھٹاںیئ ےگ۔

دمح نب رمعف نب رسح، رحہلم نب ییحی، رمعف نب  ااد اعرمی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زفہج یبن وباطرہ، ا :  رافی

 یلص اہلل ہیلع فملس دیسہ اعہشئ

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگیبن رکمی یلص 
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 اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یحٌی، ابوًوا٧ہ، اسوز ب٩ ٗیص، حرضت ج٨سب ب٩ سٔیا٪ رضی  :  راوی

ًَوَ  ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو  َٗ ًََوا٧ََة  ٩ًَِ أَبٔی  ص٤َُا  ٌٔیٕس لِٔکَ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٩ًَِ َحسَّ ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِسَوز ا٧ََة 

َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َز٣َٔیِت إِٔػَب َٗ َیاَ٪  ِٔ ا٢َ َص١ِ أ٧َِٔت إَّٔلَّ ُج٨ُِسٔب ب٩ِٔ ُس َ٘ َٓ ٤ََِٟظاصٔٔس  ٔف ت٠َِٔک ا ٌِ ٥َ فٔی َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َٟ٘ٔیٔت  ٍْ َز٣ٔیٔت َوفٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ٣َا   إِٔػَب

ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ییحی، اوبتواہن، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وگنجں 

  ےس یسک گنج ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ام یل ابمرک وخؿ آولد وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وت وت اکیںیم

 ام یل ےہ وج وخؿ آولد وہیئگ ےہ افر وت ےن وج دشت ااھٹیئ ےہ فہ اہلل یک راہ ںیم ااھٹیئ ےہ۔

 اوبتواہن، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ییحی، :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 نیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ًیی٨ہ، اسوز ب٩ ٗیص :  راوی

 ٩ًَِ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ ِیٕص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو َٗ ٩ًَِ اِِلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة 

طُ  ٌُ َٜٔبِت إِٔػَب ُ٨ َٓ ٥َ فٔی َُإر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، ا اد نب سیق، اس دنس ےس یھب دحثی رفاتی یک یئگ

 ر اؽ اہلل اکی رکشل ںیم ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ام یل ابمرک زیمخ وہیئگ یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع، ا اد نب سیق :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگ

     159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ج٨سب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، اسوز ب٩ ٗیص، :  راوی

وَُّل أَ  ُ٘ ٍَ ُج٨ُِسبّا َي َُّط َس٤ٔ ِیٕص أ٧َ َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِسَوز َیاُ٪  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ُس ث٨ََا إِٔسَح َّی َحسَّ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ ٔجبِرٔی١ُ  بَِلأ

ِس  َٗ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًََک َربَُّک َو٣َا  اہللُ  َهی َوا٠َِّٟی١ٔ إَٔذا َسَطی ٣َا َوزَّ ُـّ َّ َوَج١َّ َواٟ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ْس  ََ ٣َُح٤َّ ُوزِّ

لَی َٗ 

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، ا اد نب سیق، رضحت دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دہعف ربجالیئ وک اتریخ وہیئگ وت 

 وک وھچڑ د ا ایگ وت اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات انزؽ رفامںیئ اچتش ےک فتق یک مسق افر رات ےک فتق یک مسق رشمنیک ےن اہک دمحم

 بج فہ لیھپ اجےئ، آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک آپ ےک رپفرداگر ےن ہن وھچڑا افر ہن انراض وہا ےہ۔

 ٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، ا اد نب سیق، رضحت دنجب ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگ

     160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحٙ، یحٌی ب٩ آز٦، زہْر، اسوز ب٩ ٗیص، حرضت ج٨سب ب٩ ابوسٔیا٪ :  راوی

 َ ُٙ أَِخب ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٍٕ ٔ ُِٔى َّٔلب٩ِٔ َرآ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ َر٧َا و 

وَُّل اِطَتکَی َرُسو٢ُ اہللٔ ُ٘ َیاَ٪ َي ِٔ ُت ُج٨ُِسَب ب٩َِ ُس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ اِِلَِسَوزٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ُزَصِْْر  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آَز٦َ َحسَّ َّی اہللُ   َػل

 َٓ ِی٠ََتِْٔن أَِو ثًََلثّا  َٟ  ٥ِ ُ٘ ٥ِ٠َ َي ٥ِ أََرُظ ََقٔبََک ٨٣ُِ َٓ َٟ َک  َٛ ِس َتَز َٗ ِّی َِلَِرُجو أَِ٪ یَُٜوَ٪ َطِیَلا٧َُک  ٔن ُس إ َِٟت یَا ٣َُح٤َّ ا َ٘ َٓ ُذ َحائَِتُط ا٣َِزأَْة 

ًََک َربَُّک َو٣َ  َهی َوا٠َِّٟی١ٔ إَٔذا َسَطی ٣َا َوزَّ ُـّ َّ َوَج١َّ َواٟ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ِی٠ََتِْٔن أَِو ثًََلٕث  لَی اَٟ َٗ 

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، ااحسؼ ، ییحی نب آدؾ، زریہ، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب اوبایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 اہلل امیبر وہ ےئگ افر دف  ا نیت راںیت اھٹ ہن ےکس اکی تورت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آیئ افر اس ےن اہک اے دمحم ںیم ادیم رکیت

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اطیشؿ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وھچڑ د ا ےہ ویکہکن ںیم ےن اےس دف  ا نیت راوتں ےس آپ وہں ہک آ

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ںیہن داھکی وت اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات انزؽ رفامںیئ اچتش ےک فتق یک مسق افر رات یک بج فہ اھچ 

  رپفرداگر ےن ہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وھچڑا افر ہن انراض وہا۔اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، اقحس، ییحی نب آدؾ، زریہ، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب اوبایفسؿ :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   باب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک اؿ اکتفیل ےک ایبؿ ںیم وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رشمنیک افر انمنیقف یک رطػ ےس دی ںیئگ

     161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ جٌرف، طٌبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا  و َحسَّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ َج

٤ًَُِٟلئٔیُّ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ٔ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٤َٔا إِٔسَح ِیٕص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِسَوز ص٤َُا  َیاُ٪ لِٔکَ ِٔ ث٨ََا ُس  َحسَّ

ح اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رط

 رفاتی یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ :  رافی

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

  



 

 

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دتوت امالؾ دانی افر اس رپ انموقفں یک اذیاء راسوینں رپ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دتوت امالؾ دانی افر اس رپ انموقفں یک اذیاء راسوینں رپ ربص رکےن اک ایبؿ

     162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، حرضت اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، اب٩ رآٍ، ًب :  راوی

 اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُى َّٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ  ٍٕ

أ٪ أَِخبََر٧َا َوَة أَ٪َّ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  اِْلََخَ ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ   َػل

َٖ َوَرائَُط أَُسا٣َةَ  ْة َوأَِرَز ََٓسٛٔیَّ ْة  َٔ ٔلی َٗ ْٖ َتِحَتطُ  ٠َِیطٔ إٔکَا ًَ ٥َ َرَٛٔب ح٤َٔاّرا  َِٟحارٔٔث  َوَس٠َّ َس ب٩َِ ًَُباَزَة فٔی بَىٔی ا ٌِ وزُ َس ٌُ َوصَُو َي

َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َوا َّی ٣َزَّ ب٤َِٔح٠ٕٔص ٓٔیطٔ أَِخًَلْن ٩ِ٣ٔ ا ٔة بَِسٕر َحً ٌَ ِٗ ِب١َ َو َٗ َِٟدزَِرٔد َوَذاَک  ٔ ب٩ِٔ ا َِٟیُضوز ٔ اِِلَِوثَأ٪ َوا ًََبَسة

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ  ًَ ِبُس اہللٔ بِ ٓٔیض٥ِٔ  ًَ َز  ابَّةٔ َخ٤َّ ًََحاَجُة اٟسَّ ٤َِِٟح٠َٔص  َُٔظَیِت ا ا  َّ٤٠َ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحَة  ًَ ٤َِِٟح٠ٔٔص  ٩ُ أُبَٓیٕ َوفٔی ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ِّرُوا  ب َِ ا٢َ ََّل ُت َٗ ُط بٔزَٔزائٔطٔ ث٥َُّ  َٔ أَ أَِن ٔلَی اہللٔ َوََقَ ًَاص٥ُِ إ َس َٓ ٨َز٢ََ  َٓ  َٕ َٗ ٥َ ث٥َُّ َو

و٢ُ حَ  ُ٘ ٤َِٟزُِئ ََّل أَِحَش٩َ ٩ِ٣ٔ َصَذا إِٔ٪ کَاَ٪ ٣َا َت ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ أَیَُّضا ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ آَ٪  ُِْٟقِ ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ ٍِ ًََٓل تُِؤذ٧َٔا فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا َواِرٔج ا  ًّ٘

 ٩ِ٤َ َٓ ٔلَی َرِح٠َٔک  ا إ َٗ َّا ٧ُحٔبُّ َذَٟٔک  إ٧ٔ َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرَواَحَة اَُِظ٨َا فٔی ٣ََحأٟٔش٨َا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُؼِؽ  ِٗ ا َٓ اِسَتبَّ َجائََک ٨٣َّٔا  َٓ  ٢َ

َّی اہللُ  ٥ِ٠َ َیز٢َِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ وا أَِ٪ یََتَواثَبُوا  َّی َص٤ُّ َِٟیُضوزُ َحً وَ٪ َوا ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َوا ُض٥ِ ث٥َُّ َرَٛٔب َزابََّتُط ا ـُ ِّٔ ٥َ یَُد ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ِبَس اہللٔ ًَ ا٢َ أَبُو حَُبإب یُزٔیُس  َٗ ٔلَی ٣َا  ٍِ إ ٥ِ َتِش٤َ َٟ ُس أَ ٌِ ا٢َ أَِی َس َ٘ َٓ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ًَلَی َس َّی َزَخ١َ  َذا َحً َٛ َذا َو َٛ ا٢َ  َٗ  ب٩َِ أُبَٓیٕ 

٨ًَُِط یَا َرُسو٢َ   ُٕ ًِ ا٢َ ا ٔ أَِ٪ َٗ ِٟبَُحَِْرة ٔ ا ِس اِػَل٠ََح أَص١ُِ َصٔذظ َ٘ َٟ ًَِلاَک َو َّٟٔذی أَ ًَِلاَک اہللُ ا ِس أَ َ٘ َٟ ََٓواہللٔ  ِح  َٔ یَُتوُِّجوُظ اہللٔ َواِػ

 َٓ ََٓذَٟٔک  َٚ بَٔذَٟٔک  ُط رَشٔ َٛ ًَِلا َّٟٔذی أَ ِّٙ ا َِٟح ا َرزَّ اہللُ َذَٟٔک بٔا َّ٤٠َ َٓ ٌَٔؼابَٔة  ِٟ بُوُظ بٔا ؼِّ ٌَ ُی ٨ُِط ا٨َّٟٔيیُّ َٓ ًَ ا  َٔ ٌَ َٓ ١َ بٔطٔ ٣َا َرأَیَِت  ٌَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل 

وہ رپ  اار وہےئ سج رپ اپالؿ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےچی دفک ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس )اکی( دگ



 

 

 اج یک اکی اچدر یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ےھچیپ ااسہم وک  اار رک ایل، دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ایعدت ےک ےئل

یسی سلجم ےک اپس ےس زگرے اہجں املسمؿ، رشمنیک، تب رپتس افر رےہ ےھت ےھت افر ہی فاہعق دبر ےس ےلہپ اک ےہ اہیں کت ہک ا

وت وہید فریغہ اےھٹک ےھٹیب ےھت اؿ ںیم دبعاہلل نب ایب افر دبعاہلل نب رفاہح یھب ےھٹیب ےھت بج سلجم رپ اجونر ےک اپؤں اک ابغر اھچ ایگ 

ہن ڈاول سپ ینب یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک مالؾ ایک رھپ رہھٹ  دبعاہلل نب ایب ےن اینپ انک وک اینپ اچدر ےس ڈاھپن ایل رھپ اہک مہ رپ ابغر

ےئگ افر ارت رک اںیہن اہلل یک رطػ دتوت دی افر اؿ ےک اسےنم رقآؿ دیجم یک التفت یک وت دبعاہلل نب ایب ےن اہک اے آدیم اس ےس 

 فیلکت ہن دف افر اینپ  ااری یک رطػ ولٹ اجؤ افر مہ رتہب وکیئ الکؾ ںیہن ارگ وج ھچک  م  ہہ رےہ وہ چس وہ وت یھب مہ وک امہری سلجم ںیم

ںیم ےس وج ریتے اپس آےئ اےس ہی ہصق انسان دبعاہلل نب رفاہح ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری وسلجمں ںیم رشتفی ال ا رکںی 

ہک اکی دفرسے رپ ہلمح رکےن ںیمہ ہی ابت دنسپ ےہ رھپ املسمؿ! رشمنیک افر وہید اکی دفرسے وک اگایلں دےنی ےگل اہیں کت 

ےک ےئل ایتر وہ ےئگ رگم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اک وجش ڈنھٹا رک د ا رھپ اینپ  ااری رپ  اار وہ ےئگ اہیں کت ہک رضحت دعس نب 

 اس اس رطح اہک ےہ ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےچنہپ وت رفام ا اے دعس! ایک  م ےن اوبةحب دبعاہلل نب ایب یک ابت  ین اس ےن

اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اےس اعمػ رفام دںی افر درزگر رفامںیئ اہلل یک مسق اہلل ےن وج ھچک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک 

اباشتہ یک ڑگپی  اطع رفام ا فہ اطع رفام یہ د ا ےہ اس آابدی فاولں ےن وج ھچک آپ وک اطع ایک اافتؼ رک ایل اھت ہک فہ اس وک اتج انہپںیئ افر

اس ےک رس رپ ابدنںیھ نکیل اہلل ےن اؿ ےک ہلصیف وک قح اطع رکےن ےک اسھت رد رک د ا وت فہ دسح ںیم التبم وہ ایگ سپ اےنس اس فہج ےس 

 ہی اعمہلم ایک سپ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اعمػ رفام د ا۔

نب دیمح، انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، رضحت ااسہم نب زدی ریض ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب راعف، دبع  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یک اذیاء راسوینں رپ ربص رکےن اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دتوت امالؾ دانی افر اس رپ انموقفں 

     163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححْن، اب٩ ٣ثىی، ٟیث، ً٘ی١، حرضت اب٩ طہاب :  راوی

یِ  َٟ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا حَُحِْْن َي ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ْث 

ِبُس اہللٔ  ًَ ِب١َ أَِ٪ ُيِش٥َٔ٠  َٗ  ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َوَزاَز َوَذَٟٔک 

، انب ینثم، ثیل، لیقع، رضحت انب اہشب ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس رطح دحثی وقنمؽ ےہ افر اس ںیم ہی 
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دمحم نب راعف، 



 

 

 اہلل امالؾ ںیہن الےئ ےھت۔زادئ ےہ ہک ایھب کت دبع

، انب ینثم، ثیل، لیقع، رضحت انب اہشب :  رافی
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 دمحم نب راعف، 

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ں یک اذیاء راسوینں رپ ربص رکےن اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک دتوت امالؾ دانی افر اس رپ انموقف

     164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٗیسی، ٣ٌت٤ز، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

تَ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِیٔسیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ًَِبسٔ اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ٗٔی١َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ٔزُ 

٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ َو  َٙ ا َِٟیطٔ َوَرَٛٔب ح٤َٔاّرا َوا٧َِل٠َ ٔ َٙ إ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أُبَٓیٕ  ًَ َِٟو أََتِیَت   ٥َ ا أََتاُظ اَوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ٨َّٟٔيیُّ هَٔی أَِرْق َسَبَدْة 

ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِس آَذانٔی ٧َتُِن ح٤َٔارَٔک  َ٘ َٟ َواہللٔ  َٓ ًَىِّی  َِٟیَک  ٔ ا٢َ إ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٟٔح٤َاُر َرُسو٢ٔ  َػل اِِلَِنَؼارٔ َواہللٔ 

َب  ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ أَكَِیُب رٔیّحا ٨ِ٣َٔک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب ٟٔک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا  اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ِو٣ٔطٔ  َٗ ِبٔس اہللٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٔ ٟ

 ٔ َِٟت ٓ ََّضا ٧َزَ ٨َا أ٧َ َِ َب٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢ٔ  ٌَ َِٟحزٔیٔس َوبٔاِِلَیِسٔی َوبٔا٨ِّٟ ْب بٔا َٓکَاَ٪ بَِی٨َُض٥ِ َُضِ ا٢َ  َٗ َتأ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابُُط  َٔ ٔ یض٥ِٔ َوإِٔ٪ كَائ

 َ ت ِٗ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ا أَِػ٠ُٔحوا بَِی٨َُض٤َاا َٓ  َت٠ُوا 

دمحم نب دبعاالیلع یسیق، رمتعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ 

اس یک رطػ اکش آپ یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل نب ایب ےک اپس دتوت امالؾ ےک ےئل رشتفی ےل اجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 دگوہ رپ  اار وہ رک ےلچ افر املسمؿ یھب ےلچ افر ہی وشر فایل زنیم یھت بج یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اپس ےچنہپ وت اس ےن اہک

 ھجم ےس دفر روہ اہلل یک مسق اہمترے دگوہ یک دبوب ےس ےھجم فیلکت وہیت ےہ ااصنر ںیم ےس اکی آدیم ےن اہک اہلل یک مسق ر اؽ اہلل

یلص اہلل ہیلع فملس اک دگاھ ھجت ےس ز ادہ اپزیکہ ےہ سپ دبعاہلل یک وقؾ ںیم اکی آدیم ہصغ ںیم آ ایگ رھپ دفونں رطػ ےک اسویھتں وک 

ہصغ آ ایگ افر اوہنں ےن ڑھچویں اہوھتں افر داکں ےس اکی دفرسے وک امران رشفع رک د ا رافی اتہک ےہ ںیمہ ہی دحثی یچنہپ ےہ ہک 

 ہی آتی انزؽ وہیئ افر ارگ ومنینم یک دف امجںیتع ڑل زپںی وت اؿ دفونں ےک درایمؿ حلص رکا دف۔ اؿ ےک ابرے ںیم

 دمحم نب دبعاالیلع یسیق، رمتعم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ... لہج ےک لتق ےک ایبؿ ںیماوب

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اوب لہج ےک لتق ےک ایبؿ ںیم

     165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حرض سٌسی، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، س٠امی٪ تیِم، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُحِ  ث٨ََا  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ َحسَّ َِّیِٔمُّ َحسَّ ُ٪ اٟت ث٨ََا ُس٠َامِیَ َة َحسَّ ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ٔسیُّ أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ ٌِ ٕ اٟشَّ ا٢َ ز َٗ ا٢َ  َٗ أٟٕک 

َٙ اب٩ُِ  ا٧َِل٠َ َٓ ٍَ أَبُو َجِض١ٕ  ٨ََٟا ٣َا َػ٨َ ٥َ ٩ِ٣َ ی٨َُِوزُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَرِفَ بَُط اب٨َِا  ِس َُضَ َٗ َوَجَسُظ  َٓ  ٕ وز ٌُ ٣َِش

 َٗ ا٢َ  َٗ َت٠ُِت٤ُوُظ أَِو  َٗ َٚ َرُج١ٕ  ِو َٓ ا٢َ َوَص١ِ  َ٘ َٓ ا٢َ آ٧َِت أَبُو َجِض١ٕ  َ٘ َٓ أََخَذ ب٠ِٔٔحَیتٔطٔ  َٓ ا٢َ  َٗ َّی بََزَک  ا٢َ أَبُو َحً َٗ ا٢َ َو َٗ ِو٣ُُط  َٗ َت٠َُط 

٠َِو َُِْرُ أَ  َٓ ا٢َ أَبُو َجِض١ٕ  َٗ  ٕ َت٠َىٔی٣ِٔح٠َز َٗ َّإر   ک

یلع نب رضح دعسی، اامسلیع نب ہیلع، امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا مہ ںیم ےس وکؿ ےہ وج اوبلہج وک متخ رک ےک داھکےئ وت رضحت انب وعسمد ےئگ وت اوہنں ےن رفعاء ےک وٹیبں وک داھکی

ایک ہک اوہنں ےن اوبلہج وک امر د ا ےہ افر فہ ڈنھٹا وہےن فاال ےہ انب وعسمد ےن اس یک داڑیھ ڑکپ رک رفام ا ایک وت اوبلہج ےہ اس ےن اہک 

  ےتہک ںیہ ہک اوبلہج ےنہک اگل اکش 

 

ز
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ہک  م ےن اےنت ڑبے یسک افر آدیم وک یھب لتق ایک ےہ  ا اس ےن اہک اس یک وقؾ ےن لتق ایک ےہ اوب

 ےھجم اسکؿ ےک العفہ یسک افر ےن لتق ایک وہات۔

 یلع نب رضح دعسی، الیعمس نب ہیلع، امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ےک لتق ےک ایبؿ ںیماوب لہج 

     166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی، ٣ٌت٤ز، حرضت ا٧ص :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أ٧ََْص  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ اؤیُّ َحسَّ َِٟبرِکَ ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٠ًََِیطٔ ٢َ َرُس َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ ُظ إ ٤َا َذََکَ َٛ  ٕ ِو٢ٔ أَبٔی ٣ِٔح٠َز َٗ َة َو ١َ أَبُو َجِض١ٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َحسٔیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ٌَ َٓ ٥ُ٠َ لٔی ٣َا  ٌِ ٥َ ٩ِ٣َ َي ٌٔی١ُ َوَس٠َّ  ِس٤َ



 

 

راشد رفام ا وکؿ اجاتن ےہ ہک اوبلہج اک ایک وہا احدم نب رمع رکبافی، رمتعم، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا

 ےھجم اتبےئ آےگ دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 احدم نب رمع رکبافی، رمتعم، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ... ایبؿ ںیمرس شک وہیدی بعک نب ارشػ ےک لتق ےک

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 رس شک وہیدی بعک نب ارشػ ےک لتق ےک ایبؿ ںیم

     167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣شور، زہزی، اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٔیا٪، ٤ًز،  :  راوی

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت جابز ر

٤ِِٟٔشَورٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ٔس ب٩ِٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َِٟح٨َِولٔیُّ َو ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  َحسَّ ص٤َُا  اٟزُّصِزٔیُّ لِٔکَ

 ٌِ ٤ًَِزٕو َس٤ٔ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُى ٠ٟٔزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِٔ ٔب ب٩ِٔ َوا٠َّٟ ٌِ َٜ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت َجابّٔزا َي

 ِٗ ُس ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَتُٔحبُّ أَِ٪ أَ ا٢َ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ُط  َٟ ِس آَذی اہلَل َوَرُسو َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٖٔ ا٢َ ائَِذِ٪ اِِلرَِشَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ لٔی ُت٠َطُ 

 َٗ ّة َو َٗ ِس أََراَز َػَس َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صََذا اٟزَُّج١َ  َٗ َٟطُ َوَذََکَ ٣َا بَِی٨َُض٤َا َو ا٢َ  َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ  ١ُِٗ ِْلَ ا٢َ َٓ َٗ طُ  ٌَ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ٨ًََّا٧َا  ِس 

ُظ أَِ٪  ٨َاُظ اِْلَ٪ َو٧رَِکَ ٌِ ِس اتََّب َٗ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٨َُّط  ََٟت٠٤َُّ ا َواہللٔ  ـّ ِس أََرِزُت أَِ٪  َوأَِي َٗ ا٢َ َو َٗ ٔلَی أَیِّ َطِیٕئ َئؼْرُ أ٣َِزُُظ  َّی ٨َِ٧ُوَز إ ًَُط َحً ٧ََس

 َ َزٔب أ ٌَ ِٟ ا٢َ أ٧ََِت أَِج١ُ٤َ ا َٗ ا٢َ َتزَِص٨ُىٔی نَٔشائ٥َُِٜ  َٗ ا٢َ ٣َا تُزٔیُس  َٗ ٤َا َتزَِص٨ُىٔی  َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٔ ىٔی َس٠َ َٔ ٔ َٟطُ ُتِش٠ ا٢َ  َٗ ٧َزَِص٨َُک نَٔشائ٨ََا 

٣ََِة َتزَِص٨ُ  ٩ِٜٔ ٧َزَِص٨َُک اْٟلَّ ٕ َوَل ِْٔن ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َ٘ ا٢ُ ُرص٩َٔ فٔی َوِس َ٘ ُی َٓ ا٢َ يَُشبُّ اب٩ُِ أََحٔس٧َا  َٗ  ٥ِ ُٛ ٥ِ ونٔی أَِوََّلَز ٌَ ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَح  ىٔی اٟشِّ ٌِ َي

ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ برِٔشٕ  ًَبَّاز ٕ َو ًَِبٔص ب٩ِٔ َجبِر َِٟحارٔٔث َوأَبٔی  ًََسُظ أَِ٪ َیأِتَٔیُط بٔا ا٢َ َوَوا َٗ َیاُ٪  ِٔ ا٢َ ُس َٗ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٨َز٢ََ إ َٓ َِٟیًّل  ِوُظ  ًَ َس َٓ َحاُؤا  َٓ

ُس ب٩ُِ ٣َ  ٤ََّا َصَذا ٣َُح٤َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ َُّط َػِوُت َز٦ أ٧َ َٛ ٍُ َػِوّتا  ِّی َِلَِس٤َ ٔن ُط ا٣َِزأَتُُط إ َٟ َِٟت  ا َٗ ٤ِزٕو  ًَ ُط َوأَبُو ٧َائ٠ََٔة إٔ٪َّ َُِْرُ  ٌُ ِش٤َ٠ََة َوَرٔؿی

َٟوِ  ی٥َ  إَٔذا اِستَ  اِلرَکٔ َٓ ٔلَی َرأِٔسطٔ  َٖ أ٣َُسُّ یَسٔی إ ََٓشِو ِّی إَٔذا َجاَئ  ٔن ْس إ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ َِٟیًّل َِلََجاَب  ٨َٕة  ٌِ َ ٔلَی ك َُٓسو٥َُِٜ٧ زُعَٔی إ ٨َُِٜت ٨ِ٣ُٔط  ٤ِ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ یٔب  اُٟوا ٧َحُٔس ٨ِ٣َٔک رٔیَح اٟلِّ َ٘ َٓ ْح  ا ٧َز٢ََ ٧َز٢ََ َوصَُو ٣َُتَوطِّ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ َزٔب  ٌَ ِٟ ًِرَطُ نَٔشأئ ا ًَُٓل٧َُة هَٔی أَ َتِحًٔی 



 

 

ا َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أََتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ أًَُوَز  َٗ َظ٥َّ ث٥َُّ  َٓ َٓت٨ََاَو٢َ  ُظ٥َّ  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ أَُط٥َّ ٨ِ٣ٔطُ  ا٢َ زُو٥َُِٜ٧ َٓ َٗ ٩ََٜ ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ ث٥َُّ  ِسَت٤ِ

َت٠ُوظُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ 

ربامیہ یلظنح، دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح نب وسمر، زرہی، انب ہنییع، زرہی، ایفسؿ، رمع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ااحسؼ نب ا

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بعک نب ارشػ وک وکؿ لتق رکے اگ ویکہکن اس ےن اہلل افر اس ےک 

فیلکت  اچنہیئ ےہ دمحم نب ہملسم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس دنسپ رکےت ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس وک 

ںیہ ہک ںیم اےس لتق رکفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں اوہنں ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم ااجزت دںی ہک ںیم 

 ےل فہ اس ےک اپس آےئ افر اس ےس اہک افر اےنپ افر  رور یلص اہلل ہیلع فملس ےک وج وہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ہہ

درایمؿ اکی رفیض ایبؿ ایک افر اہک ہی آدیم مہ ےس دصہق فوصؽ رکات ےہ افر ںیمہ تقشم ںیم ڈاؽ راھک ےہ بج بعک ےن انس وت اس 

 اہک اب وت مہ اؿ یک اابتع رک ےکچ ںیہ افر مہ اےس اس ےک ےن اہک اہلل یک مسق ایھب افر ولگ یھب اس ےس گنت وہں ےگ انب ہملسم ےن

اعمہلم اک ااجنؾ دےھکی ریغب وھچڑان دنسپ ںیہن رکےت زمدی اہک ہک ریما ارادہ ےہ ہک وت ےھجم ھچک دے دے بعک ےن اہک  م ریمے اپس رنہ 

اپس رنہ رھک دف انب ہملسم ےن اہک وت وت رعب اک ایک زیچ روھک ےگ انب ہملسم ےن اہک وج  م اچوہ ےگ بعک ےن اہک  م اینپ تورںیت ریمے 

وخوصبرت آدیم ےہ ایک مہ ریتے اپس اینپ تورںیت رنہ رںیھک بعک ےن اہک ااھچ  م اینپ افالد رگفی رھک دف انب ہملسم ےن اہک 

 ریتے اپس رگفی رھک امہرے وٹیبں وک اگیل دی اجےئ یگ وت اہک اجےئ اگ فہ دف فقس وجھکر ےک دبےل رگفی راھک ایگ ےہ اہتبل مہ اہحلس

ےتکس ںیہ اس ےن اہک کیھٹ ےہ انب ہملسم ےن اس ےس فدعہ ایک ہک فہ اس ےک اپس احرث ایب سبع نب ربج افر ابعد نب رشب وک ےل آےئ 

اگ سپ ہی ولگ اس ےک اپس ےئگ افر رات ےک فتق اےس الب ا فہ اؿ یک رطػ آےن اگل وت اےس اس یک ویبی ےن اہک ںیم آفاز یتنس وہں 

 ا ہک فہ وخؿ یک آفاز ےہ بعک ےن اہک ہی دمحم نب ہملسم افر اس اک راضیع اھبیئ افر اوبان ہل ےہ افر زعمز آدیم وک ارگ رات ےک فتق وگ

یھب زینہ ابزی یک رطػ الب ا اجےئ وت اےس یھب وبقؽ رک اتیل ےہ دمحم ریض اہلل ےن اےنپ اسویھتں ےس  ہہ د ا ہک بج فہ آےئ اگ ںیم اس 

ػ اےنپ اہھت وک ڑباھؤں اگ بج ںیم اےس ہضبق ںیم ےل ولں وت  م ہلمح رک دانی سپ بج ےچی ارتا وت اس ےن اچدر افڑیھ ےک رس یک رط

وہیئ یھت اؿ رضحات ےن اہک مہ آپ ےس وخوبش یک کہم وسحمس رک رےہ ںیہ اس ےن اہک اہں ریمی ویبی الفں ےہ وج رعب یک 

فایل ےہ انب ہملسم ےن اہک ایک وت ےھجم وخوبش  اےنھگن یک ااجزت دے اگ اس ےن اہک توروتں ںیم بس ےس ز ادہ وخوبش وک دنسپ رکےن 

سپ  اوھگن رھپ دفابرہ اہک ایک وت ےھجم دفابرہ  اےنھگن یک ااجزت دے اگ اس رمہبت اوہنں ےن اےکس رس وک اقوب ںیم ایل افر اہک ہلمح رک دف 

 اوہنں ےن اےس لتق رک د ا۔

، دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح نب وسمر، زرہی، انب ہنییع، زرہی، ایفسؿ، رمع، رضحت اجرب ریض ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

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

  

 ربیخ ےک ایبؿ ںیم

 

 ...زغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ربیخ ےک

 

  ایبؿ ںیمزغفئ
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 زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١، اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ  و َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّی اہللُ َٛٔب ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ٠َٕص رَفَ َِ َساةٔ بٔ َِ ِٟ ََٓؼ٠َِّی٨َا ٨ًَِٔسَصا َػًَلَة ا ا٢َ  َٗ َُزَا َخِیبََر  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرَٛٔب أَبُو ك٠ََِحَة ًَ ًَ  

ُٕ أَبٔی ك٠ََِحَة  دَٔذ ٧َٔيیِّ اَوأ٧ََا َرزٔی َٓ ََٟت٤َصُّ  َبًٔی  ِٛ ٚٔ َخِیبََر َوإٔ٪َّ ُر ا َٗ ٥َ فٔی ُز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِجَزی ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َّی اہللُ َٓ ہللٔ َػل

 ِّ ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوإ ًَ َّی اہللُ  دٔٔذ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َٓ  ٩ًَِ ٥َ َوا٧َِحرَسَ اِْلَٔزاُر  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  دَٔذ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َٓ ی َِلََری بََیاَق 

َشاَئ  َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٨َِٟا بَٔشاَحةٔ  َّا إَٔذا ٧َزَ بَِت َخِیبَرُ إ٧ٔ بَرُ ََخٔ ِٛ ا٢َ اہللُ أَ َٗ َیَة  َِْٟقِ ا َزَخ١َ ا َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ََٟضا ثًََلَث ٣َٔزإر َوَس٠َّ ا َٗ ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ   َػَباُح ا

ِس ََخَ  َٗ ا٢َ َو ا٢َ َٗ َٗ َِٟد٤ٔیَص  ُف أَِػَحاب٨َٔا َوا ٌِ ا٢َ َب َٗ ٔ َو زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ا٢َ  َٗ ْس  اُٟوا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ٤ًَِأٟض٥ِٔ  ٔلَی أَ ِو٦ُ إ َ٘ ِٟ ٨ًََِوةّ  َد ا  َوأََػب٨َِاَصا 

 ربیخ زریہ نب رحب، اامسلیع، انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ر فاولں ےس گنج یک سپ مہ ےن ربیخ ےک رقبی چنہپ رک رجف یک امنز ادنریھے ںیم ادا رکیل اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبہحلط  اا

 اہلل وہ ےئگ افر اوبہحلط ےک ےھچیپ ںیم  اار وہ ایگ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ااری ربیخ یک ویلگں یک رطػ دفڑایئ افر ریما انٹھگ

 یلص ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک راؿ ےس گل اجات اھت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک راؿ ےس اچدر دجا وہیئگ یھت افر ںیم ےن اہلل یک یبن

 ربیخ ف
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ریاؿ وہ ایگ ویکہکن مہ اہلل ہیلع فملس یک راؿ یک دیفسی دیھکی سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یتسب ںیم ےچنہپ وت رفام ا اَّللّ

بج یسک وقؾ ےک دیماونں ںیم ارتےت ںیہ وت ڈراےئ وہےئ ولوگں یک حبص ربی وہ اجیت ےہ اس ہلمج یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت 

 ہک رمہبت رفام ا افر الہ ربیخ اس فتق اےنپ اےنپ اکومں یک رطػ ےلکن وہےئ ےھت وت اوہنں ےن اہک دمحم آ ےئگ افر ضعب رافویں ےن اہک

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس افر رکشل آ ےئگ افر مہ ےن اےس زربدیتس حتف رک ایل۔

 زریہ نب رحب، الیعمس، انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن :  رافی

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

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ربیخ ےک ایبؿ ںیمزغ

 

 فئ
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

 َ ث٨ََا ث ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٖ أَبٔی ك٠ََِحَة یَِو٦َ َحسَّ ٨ُِت رِٔز ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ابْٔت 

َُِت اٟظَّ  َ أََتِی٨َاص٥ُِ حَْٔن بَز َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َس٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َسمٔی َت٤َصُّ  َٗ ُجوا ٣ََوأطَیُض٥ِ َخِیبََر َو ِس أََِخَ َٗ ٤ُِص َو

ُُٔؤؤسض٥ِٔ َو٣َکَا ُجوا بٔ بَ َوََخَ ٥َ ََخٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ َِٟد٤ٔیَص  ْس َوا اُٟوا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ِت ت٠ٔٔض٥ِٔ َو٣ُزُورٔص٥ِٔ 

ًَزَّ َوَج١َّ  ََٓضز٣ََُض٥ِ اہللُ  ا٢َ  َٗ ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ  َشاَئ َػَباُح ا َٓ ِو٦ٕ  َٗ ٨َِٟا بَٔشاَحةٔ  َّا إَٔذا ٧َزَ  َخِیبَرُ إ٧ٔ

نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ربیخ ےک دؿ اوبہحلط ےک ےھچیپ  اار اھت افر ریما  اوبرکب

دقؾ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دقؾ وک گل راہ اھت سپ مہ اؿ ےک اپس اس فتق آےئ بج  ارج  لک  اک اھت افر اوہنں ےن اےنپ 

افر وخد درااتینں افر وٹرک اں افر دروتخں رپ ھڑےنھ ےک ےیل رایسں ےل رک ابرہ  لک رےہ ےھت اوہنں ےن اہک دمحم  اجونرفں وک اکنؽ ایل اھت

اؿ یلص اہلل ہیلع فملس ہعمب رکشل آ ےئگ ںیہ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ربیخ ربابد وہ ایگ ویکہکن بج مہ یسک وقؾ ےک دیم

 وہےئ ولوگں یک حبص ربی وہ اجیت ےہ سپ اہلل رب ازعلت ےن اںیہن تسکش ےس دفاچر ایک۔ ںیم ارتےت ںیہ وت ڈراےئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 

 

  ربیخ ےک ایبؿ ںیمزغفئ

     170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، نرض ب٩ ط٤ی١، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اََّل  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوإِٔسَح ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ أَِخبََر٧َا ُط

٨َِٟا بَٔشاَحٔة  َّا إَٔذا ٧َزَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َ َخِیبََر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا أَتَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِ٤َُِٟذرٔی٩َ ٣َأٟٕک  َشاَئ َػَباُح ا َٓ ِو٦ٕ  َٗ 

ؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب ،لیم، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ااحس

ںیہ ہک بج ر اؽ اہلل ربیخ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج مہ یسک وقؾ ےک دیماونں ںیم ارتےت ںیہ وت فہ اؿ 



 

 

 تہب ربا وہات ےہ۔ نج ولوگں وک اؿ ےک ےئل

 ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر، رضن نب ،لیم، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ربیخ ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ
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ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، یزیس ب٩ ابی ًبیس ٣ولی حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُى َّٔلب٩ِٔ  ِٔ ًَبَّازٕ َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس َحسَّ ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ  َٔ َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل  َٔ َو ِٛ َ َ  ٣َِولَی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل َّر٧ِ َتَشْ َٓ ٔلَی َخِیبََر  ٥َ إ َِٟیًّل َوَس٠َّ ا 

ًَا٣ْٔز َرُجًّل َطأْعّ  ٨َا ٩ِ٣ٔ ص٨َُِیَضاتَٔک َوکَاَ٪  ٌُ َٔ أَََّل ُتِش٤ٔ َو ِٛ َ ٔ ب٩ِٔ اِِل ا٣ٔز ٌَ ٔ ِو٦ٔ ٟ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ و٢ُ َٓ ُ٘ ِو٦ٔ َي َ٘ ِٟ ٨َز٢ََ َیِحُسو بٔا َٓ ا 

 َٓ ٨َا َوََّل َػ٠َِّی٨َا  ِٗ َِٟوََّل أ٧ََِت ٣َا اصَِتَسی٨َِا َوََّل َتَؼسَّ ُض٥َّ  َِِْٟ٘ٔن ا٠َّٟ ِی٨َا َوأَ َٗ َسا٦َ إِٔ٪ ََّل ِٗ َ ِت اِِل ِی٨َا َوثَبِّ َٔ َت ِٗ ََٟک ٣َا ا اُرِٔفِ َٓٔساّئ 

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ ُٟوا  وَّ ًَ َیاحٔ  َّا إَٔذا ٔػیَح ب٨َٔا أََتِی٨َا َوبٔاٟؼِّ ٠َِی٨َا إ٧ٔ ًَ ٜٔی٨َّة  ٔ َس ائ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ صََذا اٟشَّ ًَ   ُٙ

ت٨ََا بٔطٔ  ٌِ َِٟوََّل أ٣ََِت ٔ َوَجَبِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ یَزَِح٤ُطُ اہللُ  َٗ ًَا٣ْٔز  اُٟوا  ٧َاص٥ُِ َٗ َحاَُصِ َٓ أََتِی٨َا َخِیبََر  َٓ ا٢َ  َٗ  

 َ٠ًَ َتَحَضا  َٓ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َٗ َّی أََػابَت٨َِا ٣َِد٤ََؼْة َطٔسیَسْة ث٥َُّ  ُٓتَٔحِت َحً َّٟٔذی  ٔ ا َِٟیِو٦ ا أ٣ََِسی ا٨َّٟاُض ٣ََشاَئ ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ِی٥ُِٜ 

 ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َصٔذظٔ ا٨ِّْٟرَاُ٪  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ثَْٔرّة  َٛ ُسوا ٧َْٔرا٧ّا  َٗ ٠َِیض٥ِٔ أَِو ًَلَی ًَ اُٟوا  َ٘ َٓ لَی أَیِّ َطِیٕئ تُوُٗٔسوَ٪ 

ا٢َ  َٗ وَصا َواَِٟح٥ٕ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَصِزٔي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  ٔ اِْلِٔنٔشیَّ َِٟح٥ُ ح٤ُُز اُٟوا  َٗ َِٟح٥ٕ  ا٢َ َرُج١ْ أَِو أَیُّ  َ٘ َٓ وَصا  رٔسُ ِٛ

ًَا٣ٔ   ُٕ ِو٦ُ کَاَ٪ َسِی َ٘ ِٟ َّٖ ا ا َتَؼا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَِو َذاَک  َ٘ َٓ ٔش٠ُوَصا  ِِ وَصا َوَي ُ٘ بَطُ یُِضزٔي َٚ یَُضوزٓٔیٕ َٟٔیرِضٔ َٓت٨ََاَو٢َ بٔطٔ َسا ٕ ٓٔیطٔ ََٗٔصْ  ز

ا٢َ َس٤َ٠َُة َوصَُو آخْٔذ بٔیَ  َٗ ٠ُوا  َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ََٓاَت ٨ِ٣ٔطُ   ٕ ًَا٣ٔز َبَة  ِٛ َٓأََػاَب ُر ٔٔطٔ  ٍُ ذُبَاُب َسِی ا َرآنٔی َرُسو٢ُ َوَیزِٔج َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ٔسی 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ اہللٔ َػل ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠٤ًََُطُ  ًَا٣ّٔزا َحبَٔم  ٤ًَُوا أَ٪َّ  ِّی َز ََٓساَک أَبٔی َوأُم َُٟط  ٠ُُِٗت  ََٟک  ا٢َ ٣َا  َٗ ٠ُُِٗت  َس٥ََّ٠ َساّٛٔتا 

ٍَ بَ  َٟطُ َِلَِجَزی٩ِٔ َوَج٤َ َٟطُ إٔ٪َّ  ا َٗ َذَب ٩ِ٣َ  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ اِِلَِنَؼارٔیُّ  ِْر ـَ ًَُٓلْ٪ َوأَُسِیُس ب٩ُِ حُ ََٟحاصْٔس ٣َُحاصْٔس ًَُٓلْ٪ َو َّطُ  ِیطٔ إ٧ٔ ٌَ َِْن إِٔػَب

ًَبَّ  ِْٔن َوفٔی رَٔوایَةٔ اب٩ِٔ  َٓ َِٟحٔسیٔث فٔی رَحِ ّسا فٔی ا ُٗتَِیَبُة ٣َُح٤َّ  َٕ َٟ بٔیٌّ ٣ََشی بَٔضا ٣ِٔث٠َطُ َوَخا ١َّ َْعَ ٠ًََِی٨َاَٗ ٜٔی٨َّة  ٙٔ َس ِٟ ٕ َوأَ  از



 

 

نب ایب دیبع ومیل رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد، اح م نب اامسلیع، سیدی 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ربیخ یک رطػ ےلکن افر رات ےک فتق رفس ایک وقؾ ںیم ےس اکی آدیم ےن اعرم نب اوکع ریض 

ےس ھچک رعش ہن انسںیئ ےگ افر اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشرع ےھت اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اےنپ ااعشر ںیم 

اعرم وقؾ ےک اسھت ارتے افر ہی رعش ےہک۔ اے اہلل ارگ وت امہری دمد ہن رکات وت ںیمہ دہاتی ہن یتلم ہن مہ زوکة ادا رکےت افر ہن امنز 

ر امہرے دقومں وک وبضمط رک دے ارگ مہ دونمشں زپےتھ سپ وت ںیمہ اعمػ رک دے یہی امہری بلط ےہ افر مہ ھجت رپ دفا وہں اف

ےس اقمہلب رکںی افر مہ رپ یلست انزؽ رفام بج مہ وک آفاز دی اجیت ےہ وت مہ چنہپ اجےت ںیہ افر آفاز دےنی ےک اسھت یہ ولگ مہ رپ 

ایک اعرم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھبفہس رک ےتیل ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی اکنہےن فاال وکؿ ےہ احصہب ےن رعض 

ےن رفام ا اہلل اس رپ رمح رفامےئ وقؾ ںیم ےس اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اس رپ رتمح فابج وہیئگ اکش آپ یلص 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ یھب اس ےس دیفتسم رکےت مہ ریبخ ںیم ےچنہپ افر اؿ اک احمرصہ رک ایل اہیں کت ہک ںیمہ تخس وھبک یگل

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اہلل ےن ریبخ اہمترے ےئل حتف رک د ا ےہ بج ولوگں ےن اشؾ یک اس دؿ سج دؿ ریبخ اؿ ےک ےئل حتف 

ہب ایک ایگ وت ولوگں ےن تہب ز ادہ آگ الجیئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی آگ یسیک ےہ افر سک زیچ رپ  م الج رےہ وہ؟ احص

ےن رعض ایک وگتش، آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکاسن وگتش احصہب ےن رعض ایک رھگولی دگوہ اک وگتش ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

اےس اڈنلی دف افر اہڈنویں وک وتڑ ڈاول اکی احصیب ےن رعض ایک ایک مہ اےس اڈنلی دںی افر اہڈنویں وک دوھںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 رکول بج ولوگں ےن فص دنبی یک وت اعرم یک ولتار وھچیٹ یھت اوہنں ےن وہیدی یک یلڈیل رپ فہ ولتار امری نکیل ولتار یک ےن رفام ا ااسی

داھر فاسپ آ رک اعرم ےک زاونں رپ یگل سپ فہ اس ےس وفت وہ ےئگ سپ بج احصہب فاسپ ولےٹ وت رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن 

 اؽ اہلل ےن ےھجم اخومش داھکی وت رفام ا ےھجت ایک ےہ ںیم ےن رعض ایک ایک ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع ریما اہھت ڑکپ رک اہک بج ر

فملس رپ رقابؿ ولوگں ےن امگؿ ایک ےہ ہک اعرم ےک  ماؾ اامعؽ ربابد وہ ےئگ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سک ےن ہی ابت یہک 

دیس نب ریضح ااصنری ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ہی ابت یہک وھجٹ اہک ےہ ےہ ںیم ےن رعض ایک الفں الفں افر ا

اس ےک ےئل دفرہا ارج ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ دفونں اویلگنں وک عمج ایک افر رفام ا ہک اس ےن اس رطح اہجد ایک سج یک 

  وہ۔اثمؽ رعب ںیم تہب مک ےہ وج اس راہتس ںیم ایس رطح الچ

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد، اح م نب الیعمس، سیدی نب ایب دیبع ومیل رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ربیخ ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ



 

 

     172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤، اب٩ وہب، اب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ،  :  راوی

 حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ و َحسَّ َ٘ َٓ َُِْرُ اب٩ِٔ َوصِٕب  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَنَشَبطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی  ِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

اَت١َ أَخٔ َٗ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ َخِیبََر  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ َو ِٛ َ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َس٤َ٠ََة ب٩َِ اِِل ٌِ َٛ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٍَ اب٩ُِ  َرُسو٢ٔ اہللٔ  ی َٗٔتاَّّل َطٔسیّسا ٣َ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ ُٔطُ  ٠َِیطٔ َسِی ًَ اِرَتسَّ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُّٜوا ٓٔیطٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َذَٟٔک َوَط

ا٢َ َس٤٠ََ  َٗ  ٔ ٔف أ٣َِزٔظ ٌِ ُّٜوا فٔی َب ٠ُِت یَا َرُج١ْ ٣َاَت فٔی ٔسًَلحٔطٔ َوَط ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َخِیبََر  ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ َ٘ َٓ ُة 

ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ أَذَٔ٪  َٓ ََٟک  ا َرُسو٢َ اہللٔ ائَِذِ٪ لٔی أَِ٪ أَِرُجزَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥ُ٠ًَِ ٣َا َت أب أَ َِٟدلَّ ٢َ ب٩ُِ ا

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِی٨َا  ٨َا َوََّل َػ٠َّ ِٗ َِٟوََّل اہللُ ٣َا اصَِتَسی٨َِا َوََّل َتَؼسَّ ٠ُِت َواہللٔ  ُ٘ َٓ ٩َِٟ ٔ َت َوأ٧َِز ِٗ ٥َ َػَس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 َِ ِس َب َٗ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ِی٨َا َوا َٗ َِٗسا٦َ إِٔ٪ ََّل َ ِت اِِل ٠َِی٨َا َوثَبِّ ًَ ٜٔی٨َّة  َّی اہللُ َس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِیُت َرَجزٔی  ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِی٨َا  ًَ ِوا 

٥َ یَزَِح٤ُطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُط أَخٔی  َٟ ا َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ َصَذا  َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  اہللُ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ وُٟوَ٪ َرُج١ْ ٣َاَت بٔٔشًَلحٔطٔ  ُ٘ ٠َِیطٔ َي ًَ ًَلَة  ََٟیَضابُوَ٪ اٟؼَّ َس٥ََّ٠ ٣َاَت َجاصّٔسا ٧َاّسا 

ُِٟت  َ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب ث٥َُّ َسأ َٗ  ٣َُحاصّٔسا 

اہلل نب بعک نب امکل، ہملس نب اوکع، رضحت ہملس نب اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح، انب فبہ، انب دبع

اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ریبخ ےک دؿ ریمے اھبیئ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ تخس گنج یک 

 فملس ےن اس ےک ابرے ںیم وگتفگ سپ اس یک اینپ ولتار ولٹ رک اس وک یگل سج ےس فہ دیہش وہ ےئگ وت ااحصب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یک افر ا ےس آدیم یک اہشدت ںیم کش ایک وج اےنپ اہحلس ےس فافت اپ اجےئ افر ایس رطح اس ےک ضعب احالت ںیم کش ایک ہملس ےن اہک 

 ااجزت دںی بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریبخ ےس ولےٹ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم

ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ھچک رزجہی ااعشر انسؤں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ااجزت دے دی رضحت رمع ریض 

 مہ ہن وتاہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن اہک وج ھچک وہک  اچ ھجمس رک وہک وت ںیم ےن ہی رعش اہک اہلل یک مسق ارگ اہلل ںیمہ دہاتی اطع ہن رفامات 

دقؾ  زوکة ادا رکےت افر ہن امنز زپےتھ ر اؽ اہلل ےن رفام ا وت ےن چس اہک افر مہ رپ رتمح انزؽ رفام افر ارگ مہ اقمہلب رکںی وت ںیمہ اثتب

 ا اؿ روھک افر رشمنیک ےن قیقحت مہ رپ ز ادیت یک وہیئ ےہ بج ںیم اےنپ ااعشر وپرے رک  اک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام



 

 

مح ااعشر اک ےنہک فاال وکؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک اںیہن ریمے اھبیئ ےن اہک ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل اس رپ ر

رفامےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ضعب ولگ اس یک امنز انجرہ ادا رکےن ںیم اچکچہےت رےہ ےھت افر ےتہک ےھت ہک ہی ااسی 

وج اےنپ اہحلس ےس دیہش وہا ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اہلل یک ااطتع افر اہجد ںیم وکشش رکےت وہےئ  صخش ےہ

دیہش وہا ےہ انب اہشب ےن اہک رھپ ںیم ےن ہملس نب اوکع ےک ےٹیب ےس وپاھچ وت اوہنں ےن ہی دحثی اےنپ ابپ ےس ےھجم ایبؿ یک افر 

رعض ایک ہک ضعب ولگ اس یک امنز انجزہ ادا رکےن ںیم اچکچہ رےہ ےھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ہی اہک بج ںیم ےن 

رفام ا اوہنں ےن وھجٹ اہک ےہ ہکلب فہ اہجد رکےت وہےئ اجمدہ دیہش وہا ےہ افر اس ےک ےئل دفرہا ارج ف وثاب وہاگ افر آپ یلص اہلل 

 رہ رفام ا۔ہیلع فملس ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس ااش

اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، دبعارلنمح، انب فبہ، انب دبعاہلل نب بعک نب امکل، ہملس نب اوکع، رضحت  :  رافی

 ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ازحاب ےک

 

 ... ایبؿ ںیمزغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ، حرضت بزاء :  راوی

ارٕ  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ َوا٠َّٟ

٨َا  ٌَ ١ُ ٣َ ُ٘ ٥َ َیِو٦َ اِِلَِحزَأب ی٨َِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِٟبََراَئ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٟ َُّراَب َو َُّراُب اٟت ِس َواَری اٟت َ٘

٩َِٟ َس  ٔ أ٧َِز َٓ ٨َا َوََّل َػ٠َِّی٨َا  ِٗ ِوََّل أ٧ََِت ٣َا اصَِتَسی٨َِا َوََّل َتَؼسَّ َٟ و٢ُ َواہللٔ  ُ٘ ٠َِی٨َا بََیاَق بَِل٨ٔطٔ َوصَُو َي ًَ ِس أَبَِوا  َٗ ٠َِی٨َا إٔ٪َّ اِِلُلَی  ًَ ٜٔی٨َّة 

 ًَ ِس أَبَِوا  َٗ ٤ًََِٟل  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ا٢َ َوُرب٤ََّا  ٍُ بَٔضا َػِوَتطُ َٗ َٓ  ٠َِی٨َا إَٔذا أََرازُوا ٓٔت٨َِّة أَبَِی٨َا َوَیزِ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ازحاب ےک

ہیلع فملس یک ٹیپ یک دیفسی ایٹ وہیئ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع  دؿ امہرے اسھت  یٹ ااھٹ رےہ ےھت افر  یٹ یک فہج ےس آپ یلص اہلل

 فملس رفام رےہ ےھت۔



 

 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ابواسحاٚ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََٓذََکَ َحسَّ ِٟبََراَئ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة 

٠َِی٨َا ًَ ِوا  َِ ِس َب َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اِِلُلَی  َٗ َُّط   ٣ِٔث٠َُط إَّٔلَّ أ٧َ

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اوبااحسؼ، اس دنس ےک اسھت رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس رطح رفاتی 

 ےہ۔

  نب ینثم، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اوبااحسؼدمحم :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل :  راوی

٩ًَِ َس  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ َجائ٨ََا َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ٕس  ٌِ ِض١ٔ ب٩ِٔ َس

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َتا٨َٔٓا  ِٛ ًَلَی أَ َُّراَب  ١ُ اٟت ُ٘ َٚ َو٨َِ٧ َِٟد٨َِس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ ٧َِحرٔفُ ا ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی اہللُ  َّی اہللُ  ل

اُرِٔفِ ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ َواِِلَِنَؼارٔ  َٓ ةٔ  ًَِیُع اِْلَٔخَ ًَِیَع إَّٔلَّ   ا٠َُّٟض٥َّ ََّل 

نب ہملسم یبنعق، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ دبع اہلل 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر احؽ ہی ہک مہ دنخؼ وھکد رےہ ےھت افر دنکوھں رپ  یٹ ااھٹ رےہ ےھت وت ر اؽ 

 ام ا اے اہلل زدنیگ وت رصػ آرخت یک زدنیگ ےہ سپ وت اہمرجنی افر ااصنر یک ترفغت رفام۔اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 دبعاہلل نب ہملسم یبنعق، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣ٌاویہ، اب٩ َقة، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  َبةُ و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا اؤَیَة ب٩ِٔ ٤َّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  

ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َة  اُرِٔفِ ِْٟٔلَِنَؼارٔ  َُقَّ َٓ ِظ  ًَِیُع اِْلَٔخَ ًَِیَع إَّٔلَّ  ََّل 

٤َُِٟضأجَزظِ   َوا

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمفہی، انب رقة، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 یگ وت رصػ آرخت یک زدنیگ ےہ وت ااصنر افر اہمرجنی یک ترفغت رفامےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل! زدن

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمفہی، انب رقة، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة َحسَّ َحسَّ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ رَفٕ أَِخبََر٧َا ُط ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا أ٧ََُص ٤َُثى

ًَِیُع  ِیَع  ٌَ ِٟ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ََّل ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َبُة أَِو  ٌِ ا٢َ ُط َٗ  ٔ ة اِْلَٔخَ

٤َُِٟضأجزَظِ  ٦ِ اِِلَِنَؼاَر َوا َٓأََِکٔ ِظ  ًَِیُع اِْلَٔخَ  ًَِیَع إَّٔلَّ 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ےن اراشد رفام ا اے اہلل زدنیگ وت رصػ آرخت یک زدنیگ ےہ سپ وت ااصنر افر اہمرجنی رپ رکؾ رفامفملس

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، طیبا٪ ب٩ رفور، یحٌی، طیبا٪، ًبساٟوارث، ابوتیاح، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا یَِحٌ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  ا٢َ َطِیَباُ٪ َحسَّ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ث٨ََا ی ب٩ُِ یَِحٌَی َوَطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر  أح َحسَّ َّیَّ اٟت

ُض٥ِ  ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّی اہللُ  ا٢َ کَا٧ُوا یَزَِتحٔزُوَ٪ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِظ  أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  وُٟوَ٪ ا٠َُّٟض٥َّ ََّل َخَِْر إَّٔلَّ َخِْرُ اِْلَٔخَ ُ٘ َوص٥ُِ َي

اُرِٔفِ  َٓ َٓاِنَُصِ  ٤َُِٟضأجَزِظ َوفٔی َحٔسیٔث َطِیَباَ٪ بََس٢َ  اِنَُصِ اِِلَِنَؼاَر َوا َٓ 

رفامےت ںیہ ہک رزجہی  ییحی نب ییحی، ابیشؿ نب رففخ، ییحی، ابیشؿ، دبعاولارث، اوبایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ااعشر ےتہک ےھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب اؿ ےک اسھت رزجہی ااعشر ےتہک ےھت افر رفامےت ےھت اے اہلل الھبیئ وت رصػ 

 آرخت یک الھبیئ ےہ سپ وت ااصنر افر اہمرجنی یک دمد رفام افر ابیشؿ یک دحثی ںیم افرصن یک ہگج افرفغ ےہ۔

 ییحی، ابیشؿ نب رففخ، ییحی، ابیشؿ، دبعاولارث، اوبایتح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ ث٨ََا ثَابْٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّ َحسَّ ٕس َػل ٠ًََِیطٔ ِػَحاَب ٣َُح٤َّ ی اہللُ 

ٔ ٣َا َب٘ٔی٨َا أَبَّسا ًَلَی اِْلِٔسًَل٦ ّسا  وا ٣َُح٤َّ ٌُ َّٟٔذی٩َ بَاَي ٚٔ ٧َِح٩ُ ا َِٟد٨َِس وُٟوَ٪ یَِو٦َ ا ُ٘ ٥َ کَا٧ُوا َي ٔ َطکَّ  َوَس٠َّ ِٟحَٔضاز ًَلَی ا ا٢َ  َٗ أَِو 

 ٔ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  اْز َوا٨َّٟٔيیُّ َػل اُرِٔفِ ِْٟٔلَِنَؼارٔ َوا٤َُٟضأجزَظِ َح٤َّ َٓ ِظ  َِٟدَِْر َخِْرُ اِْلَٔخَ  ٪َّ ا

دمحم نب اح م، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب دنخؼ ےک 

ہیلع فملس ےس امالؾ رپ تعیب یک ےہ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس  دؿ  ہہ رےہ ےھت بج کت امہری زدنیگ ابح  ےہ مہ ےن دمحم یلص اہلل

 رفامےت ےھت اے اہلل الھبیئ وت رصػ آرخت یک الھبیئ ےہ سپ وت ااصنر افر اہمرجنی یک ترفغت رفام

 دمحم نب اح م، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، یزیس ب٩ ابی ًبیس، حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُت حَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ٌٔی١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  وَُّل  سَّ ُ٘ َٔ َي َو ِٛ َ َس٤َ٠ََة ب٩َِ اِِل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  اُح َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ ٔ ِب١َ أَِ٪ یَُؤذََّ٪ بٔاِِلُولَی َوکَا٧َِت ٟ َٗ ِجُت  ِبٔس ََخَ ٌَ ٔ ٠ََ٘ٔیىٔی ًَُُل٦ْ ٟ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ز ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتزِعَی بٔٔذی ََقَ

 َٗ ٠ُِت ٩ِ٣َ أََخَذَصا  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اُح َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ ٔ ا٢َ أُخَٔذِت ٟ َ٘ َٓ  ٕٖ ِو ًَ ِخُت اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ََصَ َٓ ا٢َ  َٗ اُ٪  َٔ ََُل ا٢َ 

َخإت یَا َػَباحَ  زٕ َو ثًََلَث َُصَ ُتُض٥ِ بٔٔذی ََقَ ِٛ َّی أَِزَر ًَلَی َوِجهٔی َحً ُت  ٌِ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة ث٥َُّ ا٧َِس ُت ٣َا بََِْن ََّلبًََٔی ا ٌِ أَِس٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ِس اِظ  َٗ

ِٟیَ  َٔ َوا َو ِٛ َ ُٗو٢ُ أ٧ََا اب٩ُِ اِِل ٨ُِت َرا٣ّٔیا َوأَ ُٛ ٠ُِت أَِر٣ٔیض٥ِٔ ب٨َِٔبلٔی َو ٌَ َح َٓ ٤َِٟأئ  وَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ َّی أََخُذوا َيِش َٓأَِرَتحٔزُ َحً  ٍٔ ِو٦ُ یَِو٦ُ اٟزُّؿَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوَجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ اَح ٨ِ٣ُٔض٥ِ َواِسَت٠َِبُت ٨ِ٣ُٔض٥ِ ثًََلثَْٔن بُزَِزّة  َ٘ ِذُت ا٠ِّٟ َ٘ ٠ُِت َیا ٧َٔيیَّ  اِست٨َِ ُ٘ َٓ ٥َ َوا٨َّٟاُض  َوَس٠َّ

 َ٤ِٟ ِو٦َ ا َ٘ ِٟ ِس َح٤َِیُت ا َٗ ِّی  ٔن ٨َا اہللٔ إ ٌِ ا٢َ ث٥َُّ َرَج َٗ أَِسحِٔح  َٓ َٔ ٠َ٣ََِٜت  َو ِٛ َ ا٢َ یَا اب٩َِ اِِل َ٘ َٓ َة  ًَ ا َِٟیض٥ِٔ اٟشَّ ٔ ِث إ ٌَ ابِ َٓ اَئ َوص٥ُِ ًَٔلاْغ 

٤َِٟٔسی٨َةَ  َّی َزَخ٨َ٠ِا ا تٔطٔ َحً َٗ ًَلَی ٧َا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٓىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ  َویُزِز

اامسلیع، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یلہپ اذاؿ ےس لبق ابرہ ت ال ہک ہبیتق نب دیعس، اح م نب 

ذی رقد ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک افاینٹنں رچ رںیہ ںیھت رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ےھجم دبعارلنمح نب توػ اک الغؾ الم افر 

ہلل ہیلع فملس یک افوینٹنں وک ڑکپ ایل ایگ ےہ وت ںیم ےن اس الغؾ ےس وپاھچ سک ےن ڑکپی ںیہ الغؾ ےن اہک اس ےن اہک ر اؽ اہلل یلص ا

افطغؿ ےن رضحت ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن خیچ خیچ رک نیت رمہبت  اابصاحہ اہک دمہنی ےک دفونں انکرفں کت ریمی آفاز  ین یئگ رھپ 

و ں وک اپین الپ رےہ ےھت ںیم ےن ںیم اسےنم یک رطػ الچ اہیں کت ہک ںیم ےن

 

 ی
ب

 

ت

 

ب

 ذی رقد ںیم افطغؿ ےک ولوگں وک ڑکپ ایل فہ ولگ اف

تک اےنپ ریتفں ےس اںیہن امران رشفع رک د ا افر ںیم ریت امرےت رہےئ  ہہ راہ اھت۔ ںیم اوکع اک اٹیب وہں افر آج اک دؿ وت یمک ولوگں یک الہ

ںیم ےن اؿ ےس افوینٹنں وک ڑھچا ایل افر اؿ ےس نیت اچدرںی یھب ےل ںیل رافی ےتہک  اک دؿ ےہ۔ وت ںیم ہی رزج زپاتھ راہ اہیں کت ہک

ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر احصہب رشتفی ےل آےئ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن اس وقؾ ےک 

اہلل ہیلع فملس اؿ یک رطػ ایھب ولگ ںیجیھب آپ یلص اہلل ہیلع  ولوگں وک اپین ےس رفک راھک ےہ احالہکن ہی ولگ ایپےس ںیہ آپ یلص

فملس ےن رفام ا اے انب اوکع  م ےن اینپ زیچںی وت ےل ںیل ںیہ اب اںیہن وھچڑ دف رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ فاسپ ولےٹ افر ر اؽ اہلل 



 

 

  دمہنی ںیم دالخ وہ ےئگ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اینپ افینٹن رپ اےنپ ےھچیپ  اار ایک اہیں کت ہک مہ

 ہبیتق نب دیعس، اح م نب الیعمس، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز ً٘سی، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہازارمی، ابوًلی ح٨فی، ًبیساہلل ب٩ ًبسا٤ٟحیس، ًرک٣ہ، اب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ، حرضت س٤٠ہ رضی اہلل 

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخ  ث٨ََا إِٔسَح أس٥ٔ ح و َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ص٤َُا َحسَّ سٔیُّ لِٔکَ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز بََر٧َا أَبُو 

ًَِبٔس ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  إر ح و َحسَّ َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  َِٟح٨َفٔیُّ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٩ًَِ ًرِٔکٔ ًَلٓٔیٕ ا ارٔمٔیُّ َوَصَذا َحٔسیُثُط أَِخبََر٧َا أَبُو  ٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ

س٨٣َِٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ثَىٔی إٔیَاُض ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ٤َِٟحٔیسٔ َحسَّ ِبٔس ا ٍَ َرُس ًَ ُِٟحَسیِبَٔیَة ٣َ و٢ٔ اہللٔ ا ا

َس  ٌَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیَضا َخ٤ُِشوَ٪ َطاّة ََّل تُزِؤیَضا  ًَ َة ٣ٔائَّة َو ًَرِشَ  ٍَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ أَِربَ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا َٗ َٙ ٓٔیَضا  ا َبَؼ ًَا َوإ٣َّٔ ا َز َٓإ٣َّٔ ٔة  ًَلَی َجَبا اٟزَّٛٔیَّ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ ا٢َ ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ِی٨َا  َ٘ ِی٨َا َواِسَت َ٘ َش َٓ ََٓحاَطِت   ٢َ

 ٍَ ٍَ َوبَاَی ٢َ ا٨َّٟأض ث٥َُّ بَاَی ُتطُ أَوَّ ٌِ َباَي َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َحَزة ةٔ فٔی أَِػ١ٔ اٟظَّ ٌَ ًَا٧َا ٠ِٟٔبَِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َز َّی إَٔذا کَاَ٪ فٔی َوَسٕم ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ًَ  َحً

ا٢َ َوَرآ َٗ ا  ـّ ا٢َ َوأَِي َٗ ٢ٔ ا٨َّٟأض  ُتَک َیا َرُسو٢َ اہللٔ فٔی أَوَّ ٌِ ِس بَاَي َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٍِ یَا َس٤َ٠َُة  ٔ ا٢َ بَای َّی اہللُ َٗ نٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَِلانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ طُ ٔسًَلْح  ٌَ َِٟیَص ٣َ ىٔی  ٌِ ًَزَّّٔل َي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی إَٔذا ًَ ٍَ َحً ّة ث٥َُّ بَاَی َٗ ّة أَِو َزَر َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحَح ًَ َّی اہللُ  ل

 ٢ٔ ُتَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ فٔی أَوَّ ٌِ ِس بَاَي َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ىٔی یَا َس٤َ٠َُة  ٌُ ٔ ا٢َ أَََّل تَُباي َٗ ا٢َ کَاَ٪ فٔی آَٔخٔ ا٨َّٟأض  َٗ ا٨َّٟأض َوفٔی أَِوَسٔم ا٨َّٟأض 

ا  ـّ ُٗ َوأَِي ا٢َ  َٗ ًَِلِیُتَک  ًَّٟٔی أَ ُتَک ا َٗ ُتَک أَِو َزَر َٔ ا٢َ لٔی یَا َس٤َ٠َُة أَی٩َِ َحَح َٗ أَٟثَة ث٥َُّ  ُتُط اٟثَّ ٌِ َباَي َٓ ا٢َ  ََٟ٘ٔیىٔی َٗ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ًَ َّی اہللُ  ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِلِیُتطُ إٔیَّاَصا  َ أ َٓ زَّّٔل  ًَ ًَا٣ْٔز  ٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ أَبِِٔىٔی ًَِمِّ  ا٢َ اِِلَوَّ َٗ َّٟٔذی  ََّک کَا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ٕف  ٌِ ٨َا فٔی َب ـُ ٌِ َّی ٣ََشی َب ٠َِح َحً َْٛٔن َراَس٠ُو٧َا اٟؼُّ ٤ُِٟرِشٔ ٔسی ث٥َُّ إٔ٪َّ ا ِٔ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َن ٨ُِت  َحبٔیّبا صَُو أََحبُّ إ ُٛ ا٢َ َو َٗ َواِػَل٠َِح٨َا 

ا َٟٔل٠َِحةَ  ٌّ ُت أَصِلٔی َو٣َالٔی ٣َُضأجّزا َتبٔی ِٛ ا٣ٔطٔ َوَتَز ٌَ َ طُ َوأَِخٔس٣ُُط َوآک١ُُ ٩ِ٣ٔ ك َسطُ َوأَحُشُّ ٔلَی اہللٔ  ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِسقٔی رَفَ إ

ـُ  ٌِ ََّٜة َواِخَت٠ََم َب ا اِػَل٠َِح٨َا ٧َِح٩ُ َوأَص١ُِ ٣َ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٜشِحُت َوَرُسؤٟطٔ َػل َٓ ٕف أََتِیُت َطَحَزّة  ٌِ ٨َا بَٔب



 

 

وَ٪  ٌُ َ٘ ٠ُوا َي ٌَ َح َٓ َْٛٔن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َََّٜة  ٤ُِٟرِشٔ ْة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ أََتانٔی أَِرَب َٓ ا٢َ  َٗ ُت فٔی أَِػ٠َٔضا  ٌِ َٓاِؿَلَح َضا  َٛ َّی اہللُ َطِو  فٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٔ ُِٟت إ َتَحوَّ َٓ ُتُض٥ِ  ـِ َِ أَبِ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ِ٣ٔ ٕ َذَٟٔک إٔذِ ٧َاَزی ٨َ٣ُاز َٛ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ  َٓ وا  ٌُ وا ٔسًَلَحُض٥ِ َواِؿَلَح ُ٘ َّ٠ًَ ی َو ٕ أَُِخَ لَی َطَحَزة

 َ َٟئَٔک اِِل ًَلَی أُو اِختََركُِت َسِیفٔی ث٥َُّ َطَسِزُت  َٓ ا٢َ  َٗ ُٗت١َٔ اب٩ُِ ُز٧َِی٥ٕ  َِٟوازٔی یَا ٤ُ٠َِٟٔضأجزٔی٩َ  ١ٔ ا َٔ ُٗ أَِس ةٔ َوص٥ُِ ُر ٌَ أََخِذُت ِرَب َٓ وْز 

ٍُ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ٕس ََّل یَزِ ٦َ َوِجَط ٣َُح٤َّ َّٟٔذی ََکَّ ٠ُُِٗت َوا ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ّثا فٔی یَٔسی  ِِ ٠ُِتطُ ٔؿ ٌَ َح َٓ َّٟٔذی ٓٔیطٔ  ٔسًَلَحُض٥ِ  بُِت ا َرأَِسطُ إَّٔلَّ َُضَ

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُُٗض٥ِ إ ا٢َ ث٥َُّ ٔجئُِت بٔض٥ِٔ أَُسو َٗ ا٢ُ ًَِی٨َاُظ  َ٘ َبًَلٔت ُي ٌَ ِٟ ًَا٣ْٔز بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَِمِّ  ا٢َ َوَجاَئ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ِٟ ٌَْٔن ٩ِ٣ٔ ا ٕٕ فٔی َسِب َّٔ ٕض ٣َُح ًَلَی رَفَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وزُُظ إ ُ٘ ْز َي ُط ٣ٔرِکَ َِٟیض٥ِٔ َرُسو٢ُ َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ َْٛٔن   ٤ُرِشٔ

٨ًَُِض٥ِ َرُسو٢ُ  ا  َٔ ٌَ َٓ ُُٔحورٔ َوث٨َٔاُظ  ِٟ َُٟض٥ِ بَِسُئ ا ا٢َ َزًُوص٥ُِ ی٩َُِٜ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َوأ٧َِز٢ََ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٨ًَُِض٥ِ  ٥ُِٜ٨ًَِ َوأَیِسَٔی٥ُِٜ  َّٕ أَیِٔسیَُض٥ِ  َٛ َّٟٔذی  ِج٨َا  اہللُ َوصَُو ا ا٢َ ث٥َُّ ََخَ َٗ ٠َِیض٥ِٔ اِْلیََة ک٠ََُّضا  ًَ  ٥ِ ُٛ
سٔ أَِ٪ أَِهرَفَ ٌِ ََّٜة ٩ِ٣ٔ َب بَٔبِل٩ٔ ٣َ

 ِِ اِسَت َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َِٟحَیاَ٪ َجَب١ْ َوص٥ُِ ا ٨َِٟا ٨ِ٣َزَّّٔل بَِی٨َ٨َا َوبََِْن بَىٔی  ٨َزَ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ٌَْٔن إ َّی اہللَُرأج ٠ًََِیطٔ رَفَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  

٥َ َوأَِػحَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْة ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٌَ َُّط ك٠َٔی أ٧َ َٛ ِی٠ََة  َِٟحَب١َ ا٠َّٟ ٥َ ٩ِ٤َٟٔ َرقَٔی َصَذا ا ِی٠ََة َوَس٠َّ ٗٔیُت ت٠َِٔک ا٠َّٟ ا٢َ َس٤َ٠َُة رَفَ َٗ ابٔطٔ 

َث َرُس  ٌَ َب َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٨َ٣ِا ا َٗ َّی اہللُ ٣َزََّتِْٔن أَِو ثًََلثّا ث٥َُّ  ٍَ َربَإح ًَُُل٦ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ بَٔوِضزٔظٔ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ ا أَِػَبِح٨َا إَٔذا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ِضز ٍَ اٟوَّ یطٔ ٣َ ٔض ك٠ََِحَة أ٧َُسِّ طُ برَٔفَ ٌَ ِجُت ٣َ ُط َوََخَ ٌَ ٥َ َوأ٧ََا ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٔ ِٟ ِس أََُاَر ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا َٗ زَارٔیُّ 

٠ُِت یَا َر  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َت١َ َرأًَیُط  َٗ ٍَ َو طُ أَِج٤َ َٗ َٓاِسَتا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط ًَلَی َهِضز ِِ ٔ أَب٠ِ َٓ َض  ِٟرَفَ بَاُح ُخِذ َصَذا ا

َّی اہللُ  ًَلَی ك٠ََِحَة ب٩َِ ًُبَِیٔس اہللٔ َوأَِخبٔرِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُُِٗت  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ حٔطٔ  ًَلَی رَسِ َُاُروا  َ ِس أ َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ٥َ أَ٪َّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔ أَِر٣ٔیض٥ِٔ بٔا ِو٦ َ٘ ِٟ ِجُت فٔی آثَارٔ ا ٨َاَزیُِت ثًََلثّا َیا َػَباَحاِظ ث٥َُّ ََخَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  َب٠ُِت ا ِ٘ اِسَت َٓ ٤َٕة  َٛ ُٗو٢ُ أَ أَ ُ أَ ٧َا اب٩ُِ ٨َِّٟب١ٔ َوأَِرَتحٔز

َّی َخ٠ََؽ َنِؼ١ُ اٟشَّ  َٓأَُػکُّ َسِض٤ّا فٔی َرِح٠ٔطٔ َحً ُٙ َرُجًّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َِٟح َ أ َٓ  ٍٔ َِٟیِو٦ُ یَِو٦ُ اٟزُّؿَّ َٔ َوا َو ِٛ َ ٠ُُِٗت اِِل ا٢َ  َٗ ٔٔطٔ  ٔ ت َٛ ٔلَی  ِض٥ٔ إ

ََٓواہللٔ ٣َا ا٢َ  َٗ  ٍٔ َِٟیِو٦ُ یَِو٦ُ اٟزُّؿَّ َٔ َوا َو ِٛ َ ارْٔض أََتِیُت َطَحَزّة  ُخِذَصا َوأ٧ََا اب٩ُِ اِِل َٓ ٔلَیَّ  ٍَ إ إَٔذا َرَج َٓ ًِْٔقُ بٔض٥ِٔ  ُِٟت أَِر٣ٔیض٥ِٔ َوأَ زٔ

٠ًََِوُت  اُي٘ٔطٔ  ـَ ََٓسَخ٠ُوا فٔی َت َِٟحَب١ُ  َٙ ا اَی ـَ َّی إَٔذا َت ُت بٔطٔ َحً َْقِ ٌَ َٓ َح٠َِشُت فٔی أَِػ٠َٔضا ث٥َُّ َر٣َِیُتطُ  یض٥ِٔ َٓ ٠ُِت أَُرزِّ ٌَ َح َٓ َِٟحَب١َ   ا

ِٟٔححَ  َّی اہللُ بٔا ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕ ٩ِ٣ٔ َهِضز ٌْٔر َٙ اہللُ ٩ِ٣ٔ َب َّی ٣َا َخ٠َ ُض٥ِ َحً ٌُ َذَٟٔک أَِتَب َٛ ُِٟت  ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَّٔلَّ اَرة ًَ  

َّی أَ  ُتُض٥ِ أَِر٣ٔیض٥ِٔ َحً ٌِ ُتُط َوَراَئ َهِضزٔی َوَخ٠َِّوا بَِیىٔی َوبَِی٨َُط ث٥َُّ اتََّب ِٔ ثََر ٩ِ٣ٔ ثًََلثَْٔن بُزَِزّة َوثًََلثَْٔن ُر٣ِّحا َخ٠َّ ِٛ ِوا أَ َ٘ ِٟ

 َّ َُٓضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ز ٌِ ِٟٔحَحاَرةٔ َي ٠ًََِیطٔ آَرا٣ّا ٩ِ٣ٔ ا ٠ُِت  ٌَ حُوَ٪ َطِیّئا إَّٔلَّ َج وَ٪ َوََّل یرَِطَ ُّٔ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابُطُ َيِشَتد ی اہللُ 



 

 

 ّ٘ ٔ اي ـَ َّی أََتِوا ٣َُت ِوَ٪ َحً سَّ َِ ىٔی یََت ٌِ ِوَ٪ َي حَّ ـَ َح٠َُشوا یََت َٓ زَارٔیُّ  َٔ ِٟ ِس أََتاص٥ُِ ًَُٓلُ٪ ب٩ُِ بَِسٕر ا َٗ إَٔذا ص٥ُِ  َٓ ٕة  ًَلَی  ا ٩ِ٣ٔ ث٨َٔیَّ َوَج٠َِشُت 

 َٓ ِٟبَرَِح َواہللٔ ٣َا  َٟ٘ٔی٨َا ٩ِ٣ٔ صََذا ا اُٟوا  َٗ َّٟٔذی أََری  زَارٔیُّ ٣َا َصَذا ا َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٪ٕ ََ َرأِٔض ََقِ َّی ا٧َِتزَ ٨َا ٨ِ٣ُُذ ٠ََُٕص َیز٣ِٔی٨َا َحً َٗ اَر

 ٔ ْة ف ٌَ ٔلَیَّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَِرَب ٌَٔس إ َؼ َٓ ا٢َ  َٗ ْة  ٌَ َِٟیطٔ َنرَفْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِرَب ٔ ٥ِ إ ُ٘ ٠َِی َٓ ا٢َ  َٗ ٨َُٜونٔی ٩ِ٣ٔ ک١َُّ َطِیٕئ فٔی أَیِسٔی٨َا  ا أ٣َِ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحَب١ٔ  ی ا

 ٔ ز ٌِ ٠ُُِٗت ص١َِ َت ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟکًََل٦ َّی اہللُ ا ٕس َػل ٦َ َوِجَط ٣َُح٤َّ َّٟٔذی ََکَّ َٔ َوا َو ِٛ َ ٠ُُِٗت أ٧ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ اِِل ا٢َ  َٗ اُٟوا ََّل َو٩ِ٣َ أ٧ََِت  َٗ  ُٓونٔی 

 َ ا٢َ أ َٗ ىٔی  َٛ ُیِسرٔ َٓ ُتطُ َوََّل َیِل٠ُبُىٔی َرُج١ْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ِٛ ٥َ ََّل أَك٠ُُِب َرُجًّل ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إَّٔلَّ أَِزَر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤َا حَ ًَ َٓ وا  ٌُ َج ا٢َ رَفَ َٗ ُسص٥ُِ أ٧ََا أَُه٩ُّ 

ا٢َ  َٗ َحَز  ٥َ َیَتَد٠َّ٠ُوَ٪ اٟظَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َوارَٔض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َّی َرأَیُِت  ٦ُ اِِلََسسٔیُّ بَزِٔحُت ٣َکَانٔی َحً ُُٟض٥ِ اِِلََِخَ إَٔذا أَوَّ َٓ

َتاَزَة اِِلَِنَؼارٔ َٗ ٔ أَبُو  ِوا ًَلَی إٔثِزٔظ َّٟ َو َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٦ ٨َأ٪ اِِلََِخَ ٌٔ أََخِذُت بٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِٜٔٔسیُّ  ٔ اِل َسازُ ب٩ُِ اِِلَِسَوز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٔ ا ًَلَی إٔثِزٔظ یُّ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی ی٠ََِح وَک َحً ٌُ َتٔل ِ٘ ٦ُ اِحَذِرص٥ُِ ََّل َي ٠ُُِٗت یَا أََِخَ ا٢َ یَا َس٤َ٠َُة إِٔ٪ ٥َ َوأَِػحَ ٣ُِسبٔزٔی٩َ  َٗ ابُطُ 

 ِ ًَل َتُح١ِ بَِیىٔی َوبَْ َٓ  ٌّٙ ٌّٙ َوا٨َّٟاَر َح َِٟح٨ََّة َح ٥ُ٠َ أَ٪َّ ا ٌِ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ َوَت ٨َِت تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوا َِٟتَقی ُٛ ا َٓ َد٠َِّیُتُط  َٓ ا٢َ  َٗ َضاَزةٔ  َن اٟظَّ

ِبٔس اٟزَّ  ٌَ َْقَ بٔ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َتاَزَة صَُو َو َٗ َٙ أَبُو  ٔح َٟ ٔسطٔ َو ًَلَی رَفَ  ٢َ َت٠َطُ َوَتَحوَّ َ٘ َٓ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٨َطُ  ٌَ َ َسطُ َوك ِح٩ٔ٤َ رَفَ

٦َ َوجِ  َّٟٔذی ََکَّ َوا َٓ َت٠َُط  َ٘ َٓ ٨َطُ  ٌَ َل َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٌَ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ارُٔض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی َٓ ٕس َػل ٥َ َط ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٥َ َو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل َّی ٣َا أََری َوَرائٔی ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ ًَلَی رِٔجلَیَّ َحً ًُِسو  ُتُض٥ِ أَ ٌِ ٔ َّی َٟتَب ََّل َُُبارٔص٥ِٔ َطِیّئا َحً

َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ٕب ٓٔیطٔ ٣َاْئ يُ ٌِ ٔلَی ٔط ٤ِٔص إ ؤب اٟظَّ ِب١َ ُُغُ َٗ ٔسُٟوا  ٌِ ًُِسو  َي ٔلَیَّ أَ ٨ََوزُوا إ َٓ ا٢َ  َٗ بُوا ٨ِ٣ُٔط َوص٥ُِ ًَٔلاْغ  ٕ َٟٔیرِشَ ز َذو ََقَ

ََٓیِظَتسُّ  ُجوَ٪  ا٢َ َوَیرِخُ َٗ ّة  رِطَ َٗ ُٗوا ٨ِ٣ُٔط  ٤َا َذا َٓ ٨ُِط  ًَ ىٔی أَِج٠َِیُتُض٥ِ  ٌِ ٨ُِط َي ًَ َد٠َِّیُتُض٥ِ  َٓ ُٙ َوَرائَُض٥ِ  َِٟح َ أ َٓ ًُِسو  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٕة  وَ٪ فٔی ث٨َٔیَّ

َِٟیِو٦ُ یَِو٦ُ اٟزُّ َرجُ  َٔ َوا َو ِٛ َ ٠ُُِٗت ُخِذَصا َوأ٧ََا اب٩ُِ اِِل ا٢َ  َٗ ٔٔطٔ  ٔ ت َٛ ٔف  ِِ ُّٜطُ بَٔشِض٥ٕ فٔی نُ أَُػ َٓ طُ ًّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا٢َ یَا ثَک٠َِٔتطُ أ٣ُُّ َٗ  ٍٔ ؿَّ

ا٢َ َوأَِرَزِو  َٗ َة  َوًَُک برُِکَ ِٛ ٔشطٔ أَ ِٔ ًَُسوَّ َن ٥ِ یَا  ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ  َٗ َة  َوًُُط برُِکَ ِٛ ٔلَی أَ ُُٗض٤َا إ حٔئُِت بٔض٤َٔا أَُسو َٓ ا٢َ  َٗ ٕة  ًَلَی ث٨َٔیَّ َسِْٔن  ا رَفَ

َٟبَٕن َوَسٔلیحَ  ْة ٩ِ٣ٔ  َٗ ًَا٣ْٔز بَٔشٔلیَحٕة ٓٔیَضا ٣َِذ ىٔی  َ٘ ٔح َٟ ا٢َ َو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أُِت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َتَوؿَّ َٓ ٕة ٓٔیَضا ٣َاْئ 

بُِت ث٥َُّ أََتِیُت َرُس  َّ َورَشٔ إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨ًَِطُ  ِتُُض٥ِ  َّٟٔذی َحْلَّ ٤َِٟأئ ا ًَلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ و٢َ اہللٔ َػل ی اہللُ 

َْٛٔن َوک١َُّ ُر٣ِٕح َوبُزِ  ٤ُِٟرِشٔ ِذتُُط ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِس أََخَذ ت٠َِٔک اِْلٔب١َٔ َوک١َُّ َطِیٕئ اِست٨َِ َٗ  ٥َ ّة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َوَس٠َّ َٗ ٕ َوإَٔذا بًَٔل٢ْ ٧َََحَ ٧َا َزة

بٔٔسَصا  َٛ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِو٦ٔ َوإَٔذا صَُو َيِظؤی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ ِٟ ِذُت ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َّٟٔذی اِست٨َِ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ ا ا٢َ  َٗ َوَس٨َا٣َٔضا 

وِ  َ٘ ِٟ َٓأ٧ََِتدُٔب ٩ِ٣ٔ ا َّ اہللٔ َخ٠ِّىٔی  ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ا٢َ  َٗ َت٠ُِتُط  َٗ ًَل یَِبَقی ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ُِدبْٔر إَّٔلَّ  َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ٍُ ا ٔ أَتَّب َٓ ٔ ٣ٔائََة َرُج١ٕ  ی ٦



 

 

٠ُُِٗت  أًًّل  َٓ ٨َِت  ُٛ ا٢َ یَا َس٤َ٠َُة أَتَُزاَک  َ٘ َٓ َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ فٔی َؿِؤئ ا٨َّٟارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ا٢َ  اہللُ  َ٘ َٓ ٣ََک  َّٟٔذی أََِکَ ٥ِ َوا ٌَ َن

ُض٥ِ ًَُٓلْ٪ َجزُوّرا َٟ ا٢َ ٧َََحَ  َ٘ َٓ اَ٪  َٔ ََُل َحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  َٔ ََُل ِوَ٪ فٔی أَِرٔق  َُٟیِْقَ َُّض٥ِ اِْلَ٪  ُٔوا ٔج٠َِسَصا َرأَِوا  إ٧ٔ َظ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ

ُجوا َصارٔبْٔ َٓرَخَ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ٥ِ ا ُٛ اُٟوا أََتا َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ َُُباّرا  َسا٨َٔ٧ا ا ٥َ کَاَ٪ َخَِْر رُفِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا أَِػَبِح٨َا  َّ٤٠َ َٓ َن 

٥َ َسضِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِلانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ث٥َُّ أَ َٗ َٟت٨َٔا َس٤َ٠َُة  ا َتاَزَة َوَخَِْر َرجَّ َٗ ارٔٔض َوَسِض٥َ اٟزَّأج١ٔ ٤َِْٔن َسِض٥َ اأَبُو  َٔ ِٟ

َبأئ َر  ـِ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرائَطُ  َّی اہللُ  ىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا ث٥َُّ أَِرَز ٌّ ُض٤َا لٔی َج٤ٔی ٌَ َح٤َ بَِی٤َ٨َا َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا ٌَْٔن إ أج

ا٢َ َوکَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  َٗ ٕٙ ٧َِح٩ُ َنٔشْرُ  ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َُشاب ٔلَی ا ْٙ إ ٔ و٢ُ أَََّل ٣َُشاب ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ا  ُٙ َطسًّ ََّل ُيِشَب

ا٢َ ََّل إَّٔلَّ  َٗ ا  ّٔ ي ی٤ّا َوََّل َتَضاُب رَشٔ ٦ُ ََکٔ ٠ُُِٗت أ٣ََا ترُِکٔ ٣َطُ  ُت لَِکَ ٌِ ا َس٤ٔ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ َٔک  ٌٔیُس ذَٟ ١َ ُي ٌَ َح َّی  أَِ٪ یَُٜوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َٓ َػل

ا٢َ إِٔ٪ ٔطئَِت  َٗ َٙ اٟزَُّج١َ  ٔ َْٓٔلَُساب ِّی َذِرنٔی  َبٔی َوأُم ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟیَک َوث٨ََِیُت اہللُ  ٔ ٠ُُِٗت اذَِصِب إ ا٢َ  َٗ  

ِْٔن  َٓ ا أَِو رَشَ ّٓ ٠َِیطٔ رَشَ ًَ بَِلُت  ا٢َ رَفَ َٗ َسِوُت  ٌَ َٓ ُت  َلرَفِ َٓ ا أَِو  رِٔجلَیَّ  ّٓ ٠َِیطٔ رَشَ ًَ ٔ رَفَبَِلُت  ًََسِوُت فٔی إٔثِزٔظ ٔسی ث٥َُّ  َٔ أَِستَِبقٔی َن

 َٗ َت َواہللٔ  ِ٘ ٔ ِس ُسب َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ِیطٔ  َٔ ٔ ت َٛ ُّٜطُ بََِْن  أَُػ َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َ٘ َِٟح َّی أَ ُت َحً ٌِ َٓ ِّی َر ٔن ِْٔن ث٥َُّ إ َٓ ٔلَی رَشَ ُتُط إ ِ٘ َشَب َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أ٧ََا أَُه٩ُّ 

 َ٤ِٟ َّی اہللُ ا ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی َخِیبََر ٣َ ِج٨َا إ َّی ََخَ ََٟیا٢ٕ َحً َٟبِٔث٨َا إَّٔلَّ ثًََلَث  َواہللٔ ٣َا  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِمِّ ٔسی٨َةٔ   ١َ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   

َِٟوََّل اہللُ ٣َا اصَِتَسی٨َِا َوََّل َتَؼ  ِو٦ٔ َتاہللٔ  َ٘ ِٟ َسا٦َ ًَا٣ْٔز َیزَِتحٔزُ بٔا ِٗ َ ِت اِِل َثبِّ َٓ ٨َِی٨َا  ِِ ٠َٔک ٣َا اِسَت ـِ َٓ  ٩ًَِ ٨َا َوََّل َػ٠َِّی٨َا َو٧َِح٩ُ  ِٗ سَّ

 َ ا٢َ أ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ َصَذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ًََِی٨َا  ٜٔی٨َّة  ٩َِٟ َس ٔ ِی٨َا َوأ٧َِز َٗ َٗ إِٔ٪ ََّل ََٟک َربَُّک  ا٢َ ُرََفَ  َٗ ًَا٣ْٔز  ا٢َ ٧َا 

٨َاَزی ًُ  َٓ ا٢َ  َٗ ُط إَّٔلَّ اِسُتِظضَٔس  ٥َ ْٔلِٔنَشإ٪ َیُدؼُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  رَفَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ ًَلَی َج١ٕ٤َ َو٣َا اِسَت أب َوصَُو  َِٟدلَّ ٤َزُ ب٩ُِ ا

ٔس٨٣َِ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ا٣ٔز ٌَ ت٨ََا بٔ ٌِ َِٟوََّل ٣َا ٣َتَّ ُط یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ  ٤َٔ٠ًَِت َٟ ِس  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٔٔطٔ َوَي َد ٠٣َُُٜٔض٥ِ ٣َزَِحْب یَِدرٔطُ بَٔشِی ا٢َ ََخَ َٗ ا َخِیبََر 

ًَِمِّ  ُط  َٟ ا٢َ َوبََزَز  َٗ ُب  َب٠َِت َت٠َضَّ ِٗ وُب أَ َُِٟحُ ًَلٔح بََل١ْ ٣َُحزَُّب إَٔذا ا ِّی ٣َزَِحُب َطاكٔی اٟشِّ ِّ َخِیبَرُ أَن ٤َٔ٠ًَِت َخِیبَرُ أَن ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ی ًَا٣ْٔز 

ٕ َوَذصَ  ًَا٣ٔز ُٕ ٣َزَِحٕب فٔی تُزِٔض  ٍَ َسِی َٗ َو َٓ بََتِْٔن  ا َُضِ َٔ اِخَت٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا٣ْٔز  َِ ًَلحٔ بََل١ْ ٣ُ ٍَ ًَا٣ْٔز َطاكٔی اٟشِّ َج َٟطُ رَفَ  ١ُُٔ ًَا٣ْٔز َيِش َب 

ِجُت  رَخَ َٓ ا٢َ َس٤َ٠َُة  َٗ ُشطُ  ِٔ َٓکَا٧َِت ٓٔیَضا َن َح٠َُط  ِٛ ٍَ أَ َل َ٘ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن ُُٔط  ٠َِیطٔ  َسِی ًَ َّی اہللُ  إَٔذا َنرَفْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ

٥َ َوأَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ َشُط  ِٔ َت١َ َن َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ١ُ٤َ ًَ وُٟوَ٪ بََل١َ  ُ٘ ٥َ َي ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ بََل١َ َوَس٠َّ ُ٘ َٓ ٧َا أَبِکٔی 

 َٗ  ٕ ًَا٣ٔز  ١ُ٤َ َذَب ٩ِ٣َ ًَ َٛ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابَٔک  ا٢َ  َٗ َٔک  ا٢َ ذَٟ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ًِٔلَْنَّ اٟزَّاَیَة َرجُ  ُ ا٢َ َِل َ٘ َٓ ًَلٓٔیٕ َوصَُو أَِر٣َُس  ٔلَی  ُط أَِجزُُظ ٣َزََّتِْٔن ث٥َُّ أَِرَس٠َىٔی إ َٟ ُط أَِو یُٔحبُُّط اہللُ َذَٟٔک ب١َِ  َٟ ًّل یُٔحبُّ اہلَل َوَرُسو



 

 

َّی اہللُ  َّی أََتِیُت بٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٗوزُُظ َوصَُو أَِر٣َُس َحً حٔئُِت بٔطٔ أَ َٓ ا  ٠ًَٔیًّ أََتِیُت  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِی٨َِیطٔ َوَرُسوُٟطُ  َٙ فٔی  َبَش َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ًَِلاُظ اٟزَّایَ  بََرأَ َوأَ بَ َٓ ِٗ وُب أَ َُِٟحُ ًَلٔح بََل١ْ ٣َُحزَُّب إَٔذا ا ِّی ٣َزَِحُب َطاكٔی اٟشِّ ٤َٔ٠ًَِت َخِیبَرُ أَن ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َد ٣َزَِحْب  ُب َة َوََخَ ٠َِت َت٠َضَّ

٨ِ٤ََِٟوَزِظ أُوٓٔیض٥ُٔ بٔاٟ یطٔ ا ِّی َحِیَسَرِظ ک٠ََِیٔث َُابَإت ََکٔ ِتىٔی أُم َّٟٔذی َس٤َّ ًَلٔیٌّ أ٧ََا ا ا٢َ  َ٘ َب َرأَِض َٓ رَضَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َِسَرِظ  ِی١َ اٟشَّ َٛ  َٔ ا ؼَّ

ًَبِ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ َحسَّ َٗ ًَلَی یََسیِطٔ  ِتُح  َٔ ِٟ َت٠َُط ث٥َُّ کَاَ٪ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ ٣َزَِحٕب  َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  ُس اٟؼَّ

َِٟحسٔ  إر بَٔضَذا ا َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًرِٔکٔ ٕس  ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٠َِٔمُّ َحسَّ َٕ اِِلَِززٔیُّ اٟشُّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس یٔث بُٔلؤٟطٔ و َحسَّ

إر بَٔضَذا َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ   ًرِٔکٔ
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 اہلل نب دبعادیجمل، رکعہم، انب امعر، ا اس نب ہملس، رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ریہ  ےک اسھت دحہیبی ےک اقمؾ رپ آےئ افر مہ وچدہ  ا یک داداد ںیم ےھت افر امہرے اپس اچپس رکب اں ںیھت فہ ریساب ںیہن وہ

ںیھت رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ونکںیئ ےک انکرے ھٹیب ےئگ  ا وت آپ ےن داع رفامیئ افر  ا اس ںیم آپ یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن اانپ اعلب دنہ ڈاال رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اس ونکںیئ ںیم وجش آ ایگ رھپ مہ ےن اےنپ اجونرفں وک یھب ریساب ایک افر وخد 

 یھب ریساب وہ ےئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ درتخ یک ڑج ںیم ھٹیب رک تعیب ےک ےئل الب ا رافی ےتہک ںیہ ہک مہ

ولوگں ںیم ےس بس ےس ےلہپ ںیم ےن تعیب یک رھپ افر ولوگں ےن تعیب یک اہیں کت ہک بج آدوہ ولوگں ےن تعیب رکیل وت آپ 

وبہملس تعیب رکف ںیم ےن رعض ایک اہلل ےک ر اؽ ںیم وت بس ےس ےلہپ تعیب رک  اک وہں آپ یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ا

ؽ ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ دفابرہ رکول افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم داھکی ہک ریمے اپس وکیئ اہحلس فریغہ ںیہن ےہ وت ر ا

ؽ اطع رفامیئ رھپ تعیب اک ہلسلس رشفع وہ ایگ بج بس ولوگں ےن تعیب رکیل وت آپ یلص اہلل اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اکی ڈاھ

ہیلع فملس ےن رفام ا اے ہملس ایک وت ےن تعیب ںیہن یک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ولوگں ںیم بس ےس ےلہپ وت ںیم ےن 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ رکول رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن تعیب یک افر ولوگں ےک درایمؿ ںیم یھب ںیم ےن تعیب یک آپ یلص ا

رسیتی رمہبت تعیب یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا اے ہملس فہ ڈاھؽ اہکں ےہ وج ںیم ےن ےھجت دی یھت ںیم ےن رعض 

 ےن اؿ وک دے دی رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے اچچ اعرم ےک اپس وکیئ اہحلس فریغہ ںیہن اھت فہ ڈاھؽ ںیم

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رکسما زپے افر رفام ا ہک وت یھب اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن بس ےس ےلہپ داع یک یھت اے اہلل ےھجم 

کت ہک رہ اکی اجبن اک آدیم  فہ دفتس اطع رفام وج ےھجم ریمی اجؿ ےس ز ادہ ایپرا وہ رھپ رشموکں ےن ںیمہ حلص اک اغیپؾ اجیھب اہیں

دفرسی اجبن اجےن اگل افر مہ ےن حلص رکیل رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت ہحلط نب دیبع اہلل یک دختم ںیم اھت افر ںیم اؿ 



 

 

اےنپ رھگ فاولں افر ےک وھگڑے وک اپین الپات اھت افر اےس رچا ا رکات افر اؿ یک دختم رکات افر اھکان یھب اؿ ےک اسھت یہ اھکات ویکہکن ںیم 

اےنپ امؽ ف اابسب وک وھچڑ رک اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ رجہت رک آ ا اھت رھپ بج امہری افر ہکم فاولں یک حلص 

وہیئگ افر اکی دفرسے ےس لیم وجؽ وہےن اگل وت ںیم اکی درتخ ےک اپس آ ا افر اس ےک ےچی ےس اکےٹن فریغہ اصػ رک ےک اس 

ڑج ںیم ٹیل ایگ افر ایس دفراؿ ہکم ےک رشموکں ںیم ےس اچر آدیم آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربا الھب ےنہک ےگل ےھجم اؿ یک 

رشموکں رپ ڑبا ہصغ آ ا رھپ ںیم دفرسے درتخ یک رطػ آ ایگ افر اوہنں ےن اانپ اہحلس اکٹل ا افر ٹیل ےئگ فہ ولگ اس احؽ ںیم ےھت 

فادی ےک بیشن ںیم ےس اکی اکپرےن فاےل ےن اکپرا اے اہمرجنی انب زمیق دیہش رک دےئ ےئگ ںیم ےن ہی ےتنس یہ اینپ  ہک ایس دفراؿ

 ولتار دیسیھ یک افر رھپ ںیم ےن اؿ اچرفں رپ اس احؽ ںیم ہلمح ایک ہک فہ  ا رےہ ےھت افر اؿ اک اہحلس ںیم ےن ڑکپ ایل افر اؿ اک اکی اھٹگ

اھک رھپ ںیم ےن اہک مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس وک زعت اطع انب رک اےنپ اہھت ںیم ر

رفامیئ  م ںیم ےس وکیئ اانپ رس ہن ااھٹےئ فرہن ںیم اہمترے اس ہصح ںیم امرفں اگ ہک سج ںیم دفونں آںیھکن ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ 

 اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا افر ریمے اچچ رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ںیم اؿ وک اتچنیھک وہا ر اؽ اہلل یلص

ت لات ےک آدیم وک ےسج ہمرز اہک اجات ےہ اس ےک اسھت رشموکں ےک رتس آدویمں وک ٹیسھگ رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک 
ع
ہلیبق 

ؽ وپش وھگڑے رپ  اار ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ یک رطػ دختم ںیم الےئ رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وھج

داھکی افر رھپ رفام ا اؿ وک وھچڑ دف ویکہکن ڑگھجے یک ادتباء یھب ایہن یک رطػ ےس وہیئ افر رکتار یھب ایہن یک رطػ ےس، ارغلض 

ہی آتی ابمرہک انزؽ رفامیئ افر فہ اہلل ہک سج ےن اؿ ےک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اعمػ رفام د ا افر اہلل اعتیل ےن 

اہوھتں وک  م ےس رفاک افر اہمترے اہوھتں وک اؿ ےس رفاک ہکم یک فادی ںیم دعب دمہنی ونمرہ یک رطػ ےلکن راہتس ںیم مہ اکی ہگج ارتے 

ہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم ےک ےئل سج ہگج امہرے افر ینب ایحلؿ ےک رشموکؿ ےک درایمؿ اکی اہپڑ احلئ اھت ر اؽ اہلل یلص ا

ترفغت یک داع رفامیئ وج آدیم اس اہپڑ رپ ھڑھ رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےک ےئل رہپہ دے 

 ہیلع فملس ےن اےنپ رضحت ہملس رفامےت ںیہ ہک ںیم اس اہپڑ رپ دف  ا نیت رمہبت ھڑاھ رھپ مہ دمہنی ونمرہ چنہپ ےئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل

 وج ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک الغؾ اھت ںیم یھب اؿ افوٹنں ےک اسھت رضحت اوبہحلط ےک 

 

افٹن رابح ےک اسھت جیھب دی 

وھگڑے رپ  اار وہ رک ت ال بج حبص وہیئ وت دبعارلنمح رفار ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک افوٹنں وک ولٹ ایل افر اؿ بس 

فوٹنں وک اہکن رک ےل ایگ افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رچفاےہ وک لتق رک د ا رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک اے رابح ا

ہی وھگڑا ڑکپ افر اےس رضحت ہحلط نب دیبع اہلل وک  اچنہ دے افر ر اؽ اہلل وک ربخ دے ہک رشموکں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ےہ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم اکی ےلیٹ رھپ ڑھکا وہا افر ںیم ےن اانپ رخ دمہنی ونمرہ یک رطػ رک ےک تہب دنلب  افوٹنں وک ولٹ ایل

دؿ اؿ  آفاز ےس اکپرا  ا ابصاحہ رھپ ںیم اؿ ریٹلفں ےک ےھچیپ اؿ وک ریت امرات وہا افر رزج زپےتھ وہےئ ت ال ںیم اوکع اک اٹیب وہں افر آج اک



 

 

ی اک دؿ ےہ۔ ںیم اؿ ںیم ےس اکی اکی آدیم ےس اتلم افر اےس ریت امرات اہیں کت ہک ریت اؿ ےک دنکوہ ےس  لک ذولیلں یک ربابد

 مسق اجات افر ںیم اتہک ہک ہی فار ڑکپ، ںیم اوکع اک اٹیب وہں افر آج اک دؿ اؿ ذولیلں یک ربابدی اک دؿ ےہ۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک اہلل یک

راہ افر اؿ وک زیمخ رکات راہ وت بج اؿ ںیم ےس وکیئ  اار ریمی رطػ ولاتٹ وت ںیم درتخ ےک ےچی آ رک اس  ںیم اؿ وک اگلاتر ریت امرات

درتخ یک ڑج ںیم ھٹیب اجات رھپ ںیم اس وک اکی ریت امرات سج یک فہج ےس فہ زیمخ وہ اجات اہیں کت ہک فہ ولگ اہپڑ ےک گنت راہتس ںیم 

ں ےس ںیم ےن اؿ وک رھتپ امرےن رشفع رک دےئ۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم اگلاتر اؿ اک اھچیپ ےسھگ افر ںیم اہپڑ رپ ھڑھ ایگ افر فاہ

ںیم ےن رکات راہ اہیں کت ہک وکیئ افٹن وج اہلل ےن دیپا ایک وہ افر فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک  ااری اک وہ ااسی ںیہن وہا ہک اےس 

ہملس ےتہک ںیہ رھپ ںیم ےن اؿ ےک ےھچیپ ریت ےکنیھپ اہیں کت ہک اؿ ولوگں ےن اکلہ وہےن یک  اینپ تشپ ےک ےھچیپ ہن وھچڑ د ا وہ رضحت

  ااےئ اس ےک ہک فہ ولگ وج زیچ یھب ےتکنیھپ ںیم رھتپفں ےس لیم یک 

 

اخرط سیت اچدرںی افر سیت زینفں ےس ز ادہ کنیھپ دی 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب اچہپؿ ںیل اہیں کت ہک فہ اکی گنت  رطح اس رپ اشنؿ ڈاؽ داتی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر

اھگیٹ رپ آےئگ افر الفں دبر رفازی یھب اؿ ےک اپس آایگ بس ولگ دفرہپ اک اھکان اھکےن ےک ےئل ھٹیب ےئگ افر ںیم اہپڑ یک وچیٹ رپ ھڑھ 

ےن اہک اس آدیم ےن ںیمہ ڑبا گنت رک راھک ےہ اہلل یک مسق رک ھٹیب ایگ رفازی ےنہک اگل ہک ہی وکؿ اس آدیم ںیمہ دھکی راہ ےہ ولوگں 

ادنریھی رات ےس امہرے اسھت ےہ افر اگلاتر ںیمہ ریت امر راہ ےہ اہیں کت ہک امہرے اپس وج ھچک یھب اھت اس ےن بس ھچک نیھچ ایل 

ےتہک ںیہ اؿ ںیم ےس اچر آدیم  ےہ رفازی ےنہک اگل ہک  م ںیم ےس اچر آدیم اس یک رطػ ڑھکے وہں افر اےس امر دںی رضحت ہملس

ریمی رطػ اہپڑ رپ ھڑوہ وت بج فہ اینت دفر کت چنہپ ےئگ اہجں ریمی ابت نس ںیکس رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک  م ےھجم 

ےن  اچہپےتن وہ اوہنں ےن اہک ںیہن، افر  م وکؿ وہ ںیم ےن وجاب ںیم اہک ںیم ہملس نب اوکع وہں افر مسق ےہ اس ذات یک سج

رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس وک زبریگ اطع رفامیئ ےہ ںیم  م ںیم ےس ےسج اچوہں امر دفں افر  م ںیم ےس وکیئ ےھجم 

ںیہن امر اتکس۔ اؿ ںیم ےس اکی آدیم ےنہک اگل ہک اہں اتگل وت ا ےس یہ ےہ رھپ فہ بس فاہں ےس ولٹ زپے افر ںیم ایھب کت اینپ ہگج 

 اھت ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک  اارفں وک دھکی ایل وج ہک دروتخں ںیم ئگ  ےئگ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ےس الچ یہ ںیہن

ہک اؿ ںیم بس ےس آےگ رضحت ارخؾ ادسی ےھت افر اؿ ےک ےھچیپ رضحت اوباتقدہ ےھت افر اؿ ےک ےھچیپ رضحت دقماد نب ا ار 

ےن اج رک ارخؾ ےک وھگڑے یک اگلؾ ڑکپی فہ ریٹلے اھبگ زپے ںیم ےن اہک اے ارخؾ اؿ دنکی ےھت رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم 

 آ ےس ذرا چب ےک رانہ ااسی ہن وہ ہک فہ ںیہمت امر ڈاںیل بج کت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ہن

ت ےک دؿ رپ اامیؿ رےتھک وہ افر اس ابت اک نیقی رےتھک وہ ہک تنج قح ےہ افر اجںیئ۔ ارخؾ ےنہک ےگل اے اوبہملس ارگ  م اہلل افر آرخ

دفزخ قح ےہ وت  م ریمے افر ریمی اہشدت ےک درایمؿ راکفٹ ہن ڈاول۔ رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ وک 

ارلنمح ےک وھگڑے وک زیمخ رک د ا افر رھپ دبعارلنمح ےن وھچڑ د ا افر رھپ ارخؾ اک اقمہلب دبعارلنمح رفازی ےس وہا۔ ارخؾ ےن دبع



 

 

ارخؾ وک ربیھچ امر رک دیہش رک د ا افر ارخؾ ےک وھگڑے رپ ھڑھ رک ھٹیب ایگ ایس دفراؿ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وسہشار 

 د ا۔ مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےن رضحت اوباتقدہ آ ےئگ وت رضحت اوباتقدہ ےن دبعارلنمح رفازی وک یھب ربیھچ امر رک لتق رک

رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس وک زبریگ اطع رفامیئ ےہ ںیم اؿ ےک اعتبق ںیم اگل راہ افر ںیم اےنپ اپؤں ےس ا ےس اھبگ 

ر ہن یہ اؿ اک رگد ف ابغر اہیں کت ہک راہ اھت ہک ےھجم اےنپ ےھچیپ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اک وکیئ احصیب یھب داھکیئ ںیہن دے راہ اھت اف

فہ رٹیلے  ارج رغفب وہےن ےس ےلہپ اکی اھگیٹ یک رطػ آےئ سج ںیم اپین اھت سج اھگیٹ وک ذی رقد اہک اجات اھت اتہک فہ ولگ ایس 

ڑات وہا الچ آ راہ اھت الٓبرخ اھگیٹ ےس اپین ںیئپ ویکہکن فہ ایپےس ےھت رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن ےھجم داھکی افر ںیم اؿ ےک ےھچیپ دف

 ںیم ےن اؿ وک اپین ےس اٹہ ا فہ اس ےس اکی رطقہ یھب ہن یپ ےکس۔ رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک اب فہ یسک افر اھگٹ  یک

 امرا، ںیم ےن اہک رطػ ےلکن ںیم یھب اؿ ےک ےھچیپ اھباگ افر اؿ ںیم ےس اکی آدیم وک اپ رک ںیم ےن اس ےک اشےن یک ڈہی ںیم اکی ریت

 ڑکپ اس وک افر ںیم اوکع اک اٹیب وہں افر آج اک دؿ ونیمکں یک ربابدی اک دؿ ےہ۔ فہ ےنہک اگل اس یک امں اس رپ رفےئ ایک ہی فیہ اوکع وت

 ںیہن وج حبص وک ریمے اسھت اھت ںیم ےن اہک اہں اے اینپ اجؿ ےک دنمش وج حبص ےک فتق ریتے اسھت اھت۔ رضحت ہملس ریض اہلل

 وت ںیم اؿ دفونں وھگڑفں وک اکنہ رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن دف وھگڑے اکی اھگیٹ رپ وھچڑ دی 

فملس یک رطػ ےل آ ا رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک فاہں اعرم ےس ریمی الماقت وہیئ اؿ ےک اپس اکی اھچلگ اھت 

 ے ںیم اپین اھت۔ اپین ےس ںیم ےن فوض ایک افر دفدھ یپ ایل رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک سج ںیم دفدھ 

 

ز
ت ک

 

س
م

اھت افر اکی 

ؽ دختم ںیم آ ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایس اپین فایل ہگج رپ ےھت اہجں ےس ںیم ےن رٹیلفں وک اگھب د ا اھت افر ںیم ےن داھکی ہک ر ا

 فملس ےن فہ افر  ماؾ زیچںی وج ںیم ےن رشموکں ےس نیھچ یل ںیھت افر بس زینے افر اچدرںی ےل ںیل افر رضحت اہلل یلص اہلل ہیلع

البؽ ےن اؿ افوٹنں ںیم وج ںیم ےن ریٹلفں ےس ےنیھچ ےھت اکی افٹن وک ذحب ایک افر اس یک یجیلک افر وکاہؿ وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت رمتمح رفامیئ اتہک ںیم رکشل ںیم فملس ےک ےئل وھبان۔ رضحت ہملس ےتہک

ےس  ا آدویمں اک ااختنب رکفں افر رھپ ںیم اؿ رٹیلفں اک اقمہلب رکفں افر بج کت ںیم اؿ وک لتق ہن رک ڈاولں اس فتق کت ہن 

ٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس پ س زپے اہیں وھچڑفں ہک فہ اج رک اینپ وقؾ وک ربخ دںی رضحت ہملس ریض اہلل اعت

یک رفینش ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داڑںیھ ابمرک اظرہ وہ ںیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ہملس اب وت  کت ہک آگ

ہ ےنہک اگل ہک الفں آدیم ےن اؿ ےک ےئل اکی افٹن فہ افطغؿ ےک العہق ںیم وہں ےگ ایس دفراؿ العہق افطغؿ ےس اکی آدیم آ ا افر ف

ذحب ایک اھت افر ایھب اس افٹن یک اھکؽ یہ ااتر اپےئ ےھت ہک اوہنں ےن ھچک ابغر داھکی وت فہ ےنہک ےگل ہک ولگ آ ےئگ فہ ولگ فاہں ےس 

امہرے رتہبنی  اارفں ںیم ےس رتہب  یھب اھبگ ڑھکوہیےئ وت بج حبص وہیئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک آج ےک دؿ

 اار رضحت اتقدہ ںیہ، افر ایپدفں ںیم بس ےس رتہب رضحت ہملس ںیہ، رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم دف ےصح اطع رفامےئ 



 

 

ت ااء افینٹن  افر اکی  اار اک ہصح افر اکی ایپدہ اک ہصح افر دفونں ےصح اےھٹک ےھجم یہ اطع رفامےئ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل

 

ص

 

ع
ہیلع فملس ےن 

رپ ےھجم اےنپ ےھچیپ اھٹب ا افر مہ بس دمہنی ونمرہ فاسپ آےئگ دفراؿ رفس ااصنر اک اکی آدیم سج ےس دفڑےن ںیم وکیئ آےگ ںیہن ڑبھ 

اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ  اتکس اھت فہ ےنہک اگل ایک وکیئ دمہنی کت ریمے اسھت دفڑ اگلےن فاال ےہ افر فہ ابر ابر یہی اتہک راہ۔ رضحت ہملس ریض

 انس وت ںیم ےن اہک ایک ےھجت یسک زبرگ یک زبریگ اک احلظ ںیہن افر ایک وت یسک زبرگ ےس ڈرات ںیہن اس ااصنری صخش

ی

 

 

ی

 بج ںیم ےن اس اک چ

ؽ یلص اہلل ہیلع ےن اہک ںیہن،  ااےئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر ا

فملس ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رقابؿ ےھجم ااجزت اطع رفامںیئ اتہک ںیم اس آدیم ےس دفڑ اگلؤں آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا ارگ وت اچاتہ ےہ وت رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس ااصنری ےس اہک ہک ںیم ریتی رطػ آات

 ںیم وہں افر ںیم ےن اانپ اپؤں ڑیٹاھ ایک رھپ ںیم وکد زپا افر دفڑےن اگل افر رھپ بج اکی  ا دف ھڑاھیئ ابح  رہ یئگ وت ںیم ےن اسسن ایل رھپ

اس ےک ےھچیپ دفڑا رھپ بج اکی  ا دف ھڑاھیئ ابح  رہ یئگ وت رھپ ںیم ےن اسسن ایل رھپ ںیم دفڑا اہیں کت ہک ںیم ےن اس ےک دفونں 

ں ےک درایمؿ ںیم اکی وھگاسن امرا افر ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ںیم آےگ ڑبھ ایگ افر رھپ اس ےس ےلہپ دمہنی ونمرہ چنہپ ایگ رضحت اشون

 ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک اہلل یک مسق ایھب مہ دمہنی ونمرہ ںیم رصػ نیت راںیت یہ رہھٹے ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

اسھت ربیخ یک رطػ  لک زپے رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ریمے اچچ رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رزجہی ااعشر فملس ےک 

مہ زپےنھ رشفع رک د ے۔ اہلل یک مسق ارگ اہلل یک دمد ہن وہیت وت ںیمہ دہاتی ہن یتلم افر ہن مہ دصہق رکےت افر ہن یہ مہ امنز زپےتھ افر 

، افر وت ںیمہ اثتب دقؾ رھک بج مہ دنمش ےس ںیلم افر اے اہلل مہ رپ تنیکس انزؽ رفام۔ بج ہی ریتے لضف ےس ینغتسم ںیہن ںیہ

رزجہی ااعشر ےنس وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی وکؿ ےہ اوہنں ےن رعض ایک ںیم اعرم وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک ااسنؿ ےک ےئل اخص وطر رپ ترفغت رفام ا ریتا رب ریتی ترفغت رفامےئ۔ رافی ےتہک ںیہ

یک داع رفامےت وت فہ رضفر اہشدت اک درہج احلص رکات۔ رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اعرم ےس ویکں ہن افدئہ احلص اطخب بج اےنپ افٹن رپ ےھت ہک دنلب آفاز ےس اکپرا اے اہلل ےک یبن

 ےہ رکےن د ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج مہ ربیخ آےئ وت اؿ اک ابداشہ رمبح اینپ ولتار رہلاات وہا ت ال افر اتہک ےہ، ربیخ اجاتن

گ کڑھےنک یتگل ےہ۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک ہی ہک ںیم رمبح وہں اہحلس ےس حلسم، اہبدر رجتہب اکر وہں سج فتق گنج یک آ

ریمے اچچ اعرم اس ےک اقمےلب ےک ےیل ےلکن افر اوہنں ےن یھب ہی رزجہی ااعشر زپوہ ربیخ اجاتن ےہ ہک ںیم اعرم وہں اہحلس ےس حلسم 

ر رپ زپےن  ںیگ رمبح افر ےب وخػ گنج ںیم ےنسھگ فاال وہں۔ رضحت ہملس ےتہک ںیہ ہک اعرم افر رمبح دفونں یک رضںیب فلتخم وط

 یک ولتار اعرم یک ڈاھؽ رپ یگل افر اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےچی ےس رمبح وک ولتار امری وت رضحت اعرم یک اینپ ولتار وخد اےنپ یہ

ںیم ت ال وت ںیم گل یئگ سج ےس اؿ ہک ہش رگ ٹک یئگ افر ایس ہجیتن ںیم فہ دیہش وہےئگ۔ رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک 



 

 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنچ احصہب وک داھکی فہ ےنہک ےگل رضحت اعرم اک لمع اضن  وہایگ اوہنں ےن اےنپ آپ وک وخد امر ڈاال ےہ۔ 

ن  رضحت ہملس ےتہک ںیہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رفات وہا آ ا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اعرم اک لمع اض

وہایگ؟ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی سک ےن اہک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس ھچک 

ولوگں ےن اہک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن یھب اہک ےہ وھجٹ اہک ےہ ہکلب اعرم ےک ےئل دانگ ارج ےہ رھپ آپ یلص اہلل 

ےن ےھجم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اجیھب اؿ یک آھکن دھک ریہ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ڈنھجا ہیلع فملس 

ا ےس آدیم وک دفں اگ ہک وج اہلل افر اس ےک ر اؽ ےس تبحم راتھک وہ  ا اہلل افر اس اک ر اؽ اس ےس تبحم رےتھک وہں رضحت ہملس 

 ںیہ ہک ںیم ےن یلع وک ڑکپ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک آ ا ویکہکن یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک

یک آںیھکن دھک ریہ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک آوھکنں ںیم اانپ اعلب دنہ اگل ا وت اؿ یک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک ڈنھجا اطع رفام ا افر رمبح ہی اتہک وہا ت ال ربیخ اجاتن ےہ ہک ںیم آںیھکن ایس فتق کیھٹ وہںیئگ۔ آپ 

رمبح وہں اہحلس ےس حلسم، اہبدر رجتہب اکر وہں بج گنج یک آگ کڑھےنک یتگل ےہ۔ وت رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب 

ؾ ردیر راھک ےہ اس ریش یک رطح وج ںولگنں ںیم ڈراؤین وصرت وہات ےہ۔ ںیم وجاب ںیم اہک ہک ںیم فہ وہں ہک ریمی امں ےن ریما ان

ولوگں وک اکی اصع ےک دبہل اس ےس ڑبا امیپہن داتی وہں۔ رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل 

ت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہوھتں رپ حتف وہایگ۔ اکی ہنع ےن رمبح ےک رس رپ اکی رضب اگلیئ وت فہ لتق وہایگ رھپ ریبخ رضح

دفرسی دنس ےک اسھت رضحت رکعہم نب امعر ےن ہی دحثی اس دحثی ےس یھب ز ادہ یبمل لقن یک ےہ دفرسی دنس ےک اسھت رکعہم نب 

 امعر ےس ایس رطح رفاتی وقنمؽ ےہ۔

اوباعرم دقعی، رکعہم نب امعر، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبیلع  اوبرکب نب ایب ہبیش، اہمش نب اقمس، ااحسؼ نب اربامیہ، :  رافی

 یفنح، دیبعاہلل نب دبعادیجمل، رکعہم، انب امعر، ا اس نب ہملس، رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 د اک ایبؿاہج :   ابب

 ازحاب ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ
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٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕس ا٨َّٟ  ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َح٤َّ اُٗٔس َحسَّ



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌٔی٥ٔ ٣َُتَش٠ِّ  ث٤ََا٧َْٔن َرُجًّل ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َََّٜة َصَبُلوا  ٨َِّ َة ٩ِ٣ٔ َجَب١ٔ اٟت حَْٔن یُزٔیُسوَ٪ ُٔغَّ

ًَزَّ َوجَ  َٓأ٧َِز٢ََ اہللُ  اِسَتِحَیاص٥ُِ  َٓ أََخَذص٥ُِ ٔس٤ّ٠ِا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابٔطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥ُِٜ٨ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّٕ أَیِٔسَیُض٥ِ  َٛ َّٟٔذی  ١َّ َوصَُو ا

ٔس أَِ٪  ٌِ ََّٜة ٩ِ٣ٔ َب ٨ًَُِض٥ِ بَٔبِل٩ٔ ٣َ ٠َِیض٥ِٔ  َوأَیِٔسَی٥ُِٜ  ًَ  ٥ِ ُٛ
 أَِهرَفَ

رمعف نب دمحم اندق، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اثتب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

فہ ولگ یبن یلص اہلل ےہ ہک میعنت ےک اہپڑ ےس ہکم فاولں ےک ایس آدیم وج ہک اہحلس ےس حلسم ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ ارتے 

ہیلع فملس افر آپ ےک احصہب وک تلفغ ںیم رھک رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ہلمح رکان اچےتہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں 

رے اہھت اؿ وک ڑکپ رک رھپ وھچڑ د ا وت اہلل اعتیل ےن آتی رکہمی انزؽ رفامیئ افر فیہ سج ےن فادی ہکم ںیم اؿ ےک اہھت  م ےس افر اہمت

 ےس رفک د ے اس ےک دعب ہک اس ےن ںیہمت اؿ رپ اغبل رکد ا اھت۔

 رمعف نب دمحم اندق، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اثتب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...توروتں اک رمدفں ےک اسھت اہجد رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 توروتں اک رمدفں ےک اسھت اہجد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ، ثابت ا٧ص، حرضت ا٧صابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩  :  راوی

٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ اتََّدَذِت َحسَّ

آَصا أَبُو ك٠َِحَ  َضا رَفَ ٌَ َٓکَاَ٪ ٣َ ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َیِو٦َ ح٨َُِْٕن خ٨َِٔحّزا  ا٢َ  َ٘ َٓ َضا خ٨َِٔحْز  ٌَ ٔ أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصٔذظ َ٘ َٓ َة 

َْٛٔن َبَْقِ  ٤ُِٟرِشٔ َِٟت اتََّدِذتُُط إِٔ٪ َز٧َا ٣ٔىِّی أََحْس ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ِٟد٨َِٔحزُ  ٥َ ٣َا صََذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ َر َػل ٌَ َح َٓ ُسو٢ُ ُت بٔطٔ بَِل٨َُط 

أئ ا٧ِضَ  َ٘ ٠َ َس٧َا ٩ِ٣ٔ اٟلُّ ٌِ ُت١ِ ٩ِ٣َ َب ِٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا ا َٗ َحُک  ـِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ز٣َُوا بَٔک 

فَی َوأَِحَش٩َ  َٛ ِس  َٗ ٥َ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ إٔ٪َّ اہلَل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اثتب اسن، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہملس یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

زغفہ نینح ےک دؿ اؿ ےک اپس وج رجنخ اھت فہ ایل رضحت اوبہحلط داھکی وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ہی اؾ میلس ںیہ 



 

 

 رجنخ ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ہی رجنخ اسیک ےہ رضحت اؾ نج ےک اپس اکی

میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ارگ رشموکں ںیم ےس وکیئ رشمک ریمے اپس آےئ اگ وت ںیم اس ےک ذرہعی ےس اس اک ٹیپ 

یلص اہلل ہیلع فملس پ س زپے اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل  اھپڑ ڈاولں یگ ہی نس رک ر اؽ اہلل

ہیلع فملس امہرے طلقااء ںیم ےس فہ ولگ ہک وہنجں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تسکش اھکیئ ےہ ایک ںیم اؿ وک لتق رکدفں ینعی وج 

ےئ اؿ ےک تسکش اھک اجےن ےک فہج ےس اؾ میلس ےن اؿ وک انمقف اھجمس اس ےئل اؿ حتف ہکم ےک ومعق رپ ہکم فاولں ںیم ےس املسمؿ وہ

 ۔وک لتق رکےن اک رعض ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس ےب کش اہلل اکیف ےہ افر اہلل ےن مہ رپ ااسحؿ ایک ےہ

 اثتب اسن، رضحت اسناوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس،  :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 توروتں اک رمدفں ےک اسھت اہجد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، بہز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ حات :  راوی

ِبٔس اہللٔ  ًَ ُٙ ب٩ُِ  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا إِٔسَح ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ و َحسَّ  ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة 

ٔة أ٦ُِّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ثَابٕٔت  ٣َأٟٕک فٔی ٗٔؼَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ُس٠َِی٥ٕ 

دمحم نب اح م، زہب، امحد نب ہملس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل، اس دنس ےک اسھت رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل 

  یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک اثتب یک دحثی یک رطح۔ہنع ےن اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ہی فاہعق یبن

 دمحم نب اح م، زہب، امحد نب ہملس، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اک رمدفں ےک اسھت اہجد رکےن ےک ایبؿ ںیمتوروتں 

     185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، جٌرف ب٩ س٠امی٪، ثابت، ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

رَفُ  ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َج ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪َ  ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

َِٟحزَِو ٤َِٟاَئ َویَُساؤی٩َ ا َیِشَْ٘ٔن ا َٓ طُ إَٔذا َُزَا  ٌَ زُو بٔأ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َونِٔشَوةٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ ٣َ ِِ ٥َ َي  یَوَس٠َّ



 

 

 نب امیلسؿ، اثتب، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفامےت ںیہ ہک ر اؽ ییحی نب ییحی، رفعج

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اہجد رکےت وت اؾ میلس افر ااصنر یک ھچک تورںیت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وہںیت فہ اپین الپںیت افر 

 زویمخں وک دفا دںیتی۔

 ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ، اثتب، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 توروتں اک رمدفں ےک اسھت اہجد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زار می، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ابو٤ٌ٣ز ٨٣ْقی، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز، اب٩ ػہیب، ا٧ص،  :  راوی

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

بِ  ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟ َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  یُّ َحسَّ ٨ِٔ٤َِْٟقٔ ٕ ا ٤َز ٌِ ٤ِزٕو َوصَُو أَبُو ٣َ ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ارٔمٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ َوارٔٔث َحسَّ

 َ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ أُحُٕس ا٧َِضز٦ََ ٧ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٔ َوصَُو اب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اْض ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض 

 َ ا٢َ َوک َٗ ٕة  َٔ ٠ًََِیطٔ بَٔحَح ٥َ ٣َُحوِّْب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوأَبُو ك٠ََِحَة بََِْن یََسِی ا٨َّٟٔيیِّ َػل اَ٪ أَبُو ك٠ََِحَة َرُجًّل َرا٣ّٔیا َطسٔیَس َوَس٠َّ

رَسَ َیِو٣َئٔذٕ  َٛ َٔ َو ِ و٢ُ ا٧ِثُرَِصا ِٔلَبٔی ك٠َِحَ  ا٨َّٟز ُ٘ َی َٓ َبُة ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟب١ٔ  ٌِ َِٟح ُط ا ٌَ َٓکَاَ٪ اٟزَُّج١ُ َی٤ُزُّ ٣َ ا٢َ  َٗ ِوَسِْٔن أَِو ثًََلثّا  ا٢َ َٗ َٗ َة 

و٢ُ أَبُو ك٠ََِحَة یَا ٧َئ  ُ٘ َی َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ٔلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٨ُِوزُ إ ًَ َّی اہللُ  ُٖ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ِٖ ََّل ئُؼِبَک َوُيرِشٔ ِّی ََّل ُترِشٔ َبٔی أ٧ََِت َوأُم یَّ اہللٔ بٔأ

ًَائَٔظَة ب٨َِٔت أَبٔی برَِکٕ َوأ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ َو  ِس َرأَیُِت  َ٘ َٟ ا٢َ َو َٗ َک  ی زُوَ٪ ٧ََِحٔ ِو٦ٔ ٧ََِحٔ َ٘ ِٟ َزَتأ٪ أََری َخَس٦َ َسِض٥ْ ٩ِ٣ٔ ٔسَضا٦ٔ ا ٤ََُٟظ٤ِّ َُّض٤َا  إ٧ٔ

ِْٟٔقَ  ًَلٔ٪ ا ُ٘ َُا٧ٔطٔ ُسوٗٔض٤َٔا َت٨ِ َت٤ََِآ٧ََٔضا ث٥َُّ َتحٔیَئأ٪ ُترِفٔ َٓ أ٪  ٌَ َواصٔض٥ِٔ ث٥َُّ َتزِٔج ِٓ َ َُا٧ٔطٔ فٔی أ ًَلَی ٣ُُتو٧ٔض٤َٔا ث٥َُّ ُترِفٔ ِو٦ٔ َب  َ٘ ِٟ ٔ ا َواظ ِٓ َ  فٔی أ

اضٔ  ٌَ ا ثًََلثّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟ ا ٣َزََّتِْٔن َوإ٣َّٔ ُٕ ٩ِ٣ٔ یََسِی أَبٔی ك٠ََِحَة إ٣َّٔ ِی ٍَ اٟشَّ َٗ ِس َو َ٘ َٟ  َو

ر ی، دبعاولارث، دبعازعلسی، انب بیہص، اسن، رضحت اسن ریض اہلل 
ق

 

می
دبع اہلل نب دبعارلنمح دار یم، دبعاہلل نب رمع، اوبرمعم 

اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ احصہب ںیم ےس ضعب احصہب تسکش اھک رک یبن یلص اہلل ہیلع 

اھبگ ےئگ افر اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ڈاھؽ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رپدہ فملس وک وھچڑ رک 

 تہب زربدتس ریت ادناز ےھت افر اس دؿ اوہنں ےن دف  ا نیت نامںین وتڑںی ںیھت افر بج وکیئ آدیم آپ  ےئک

 

حة
طل
وہےئ ےھت افر اوب

ریتفں اک رتشک ےئل زگرات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت اںیہن اوبہحلط ےک ےئل ریھکب دف افر اہلل ےک  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس



 

 

ہلل یبن یلص اہلل ہیلع فملس رگدؿ ااھٹ ااھٹ رک وقؾ وک دھکی رےہ ےھت وت اوبہحلط ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس آپ یلص ا

ابؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رگدؿ ہن ااھٹںیئ ںیہک دونمشں ےک ریتفں ںیم ےس وکیئ آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فملس رپ ریمے امں ابپ رق

فملس وک ہن گل اجےئ افر ریما ہنیس آےکپ ہنیس ےک اسےنم رےہ اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ قیقحت ںیم ےن رضحت اعہشئ تنب 

ہک فہ اےنپ دانم ااھٹےئ ںیھت ہک ںیم ےن اؿ یک یلڈویلں یک اپزوبیں وک داھکی افر فہ  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اؾ میلس وک داھکی

دفونں اینپ وتشپں رپ زیکشمے رھب رک ال ریہ ںیھت افر احصہب ےک ہنم ںیم ڈاؽ رک ولٹ آںیت رھپ رھبںیت رھپ آںیت افر احصہب ےک ہنم 

 رمہبت دنین یک فہج ےس ولتار رگ یئگ یھت۔ ںیم ڈاؽ دیتی ںیھت افر اس دؿ اوبہحلط ےک اہھت ےس دف  ا نیت

ر ی، دبعاولارث، دبعازعلسی، انب بیہص، اسن، رضحت اسن  :  رافی
ق

 

می
دبعاہلل نب دبعارلنمح دار یم، دبعاہلل نب رمع، اوبرمعم 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح ا

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 تعن ےک ایبؿ ںیماہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک امم
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ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ہز٣ز، حرضت یزیس ب٩ ہز٣ز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٨َٕب َحسَّ  ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  رَفٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٌِ ٩ًَِ َج ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ

ُت٥َ ٤٠ًِّٔ  ِٛ ِوََّل أَِ٪ أَ َٟ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َخ٤ِٔص خًَٔل٢ٕ  ًَبَّإض َيِشأَُُٟط  ٔلَی اب٩ِٔ  َتَب إ َٛ َِٟیطٔ أَ٪َّ ٧َِحَسَة  ٔ تَِبُت إ َٛ َِٟیطٔ  ا ٣َا  ٔ َتَب إ َٛ

زُو بٔا٨َِّٟشأئ َوَص١ِ  ِِ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخبٔرِنٔی ص١َِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُس  ٌِ ا َب َُٟض٩َّ بَٔشِض٥ٕ َوَص١ِ  ٧َِحَسةُ أ٣ََّ ُب  کَاَ٪ َيرِضٔ

 ِٟ ٩ًَِ ا َِٟیتٔی٥ٔ َو ٔضی یُِت٥ُ ا َ٘ بَِیاَ٪ َو٣ًََی ی٨َِ ُت١ُ اٟؼِّ ِ٘ تَِبَت َتِشأَُٟىٔی َص١ِ کَاَ٪ کَاَ٪ َي َٛ ًَبَّإض  َِٟیطٔ اب٩ُِ  ٔ ََٜتَب إ َٓ ُد٤ِٔص ٩ِ٤َٟٔ صَُو 

َِٟحزَِوی َو  ُیَساؤی٩َ ا َٓ زُو بٔض٩َّٔ  ِِ ِس کَاَ٪ َي َٗ زُو بٔا٨َِّٟشأئ َو ِِ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨ٔی٤َٔة َوأ٣ََّ َِ ِٟ یُِحَذی٩َِ ٩ِ٣ٔ ا

ِ٘  بَٔشِض٥ٕ  ًَل َت َٓ بَِیاَ٪  ُت١ُ اٟؼِّ ِ٘ ٥ِ َی٩ُِٜ َي َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٟض٩َّ َوإٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِب  ٥ِ٠َ َيرِضٔ تَِبَت َٓ َٛ بَِیاَ٪ َو ُت١ِ اٟؼِّ

 ٔ َٟت٨َِبُُت ِٟٔحَیُتُط َوإ ٤ِزٔی إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  ٌَ ٠َ َٓ َِٟیتٔی٥ٔ  ٔضی یُِت٥ُ ا َ٘ َلأئ ٨ِ٣َٔضا َتِشأَُٟىٔی ٣ًََی ی٨َِ ٌَ ِٟ ُٕ ا ی ٌٔ ٔشطٔ َؿ ِٔ ُٕ اِِلَِخٔذ ٨َٟٔ ٌٔی ـَ َٟ َّطُ  ٧



 

 

ِٟدُ  ٩ًَِ ا تَِبَت َتِشأَُٟىٔی  َٛ ِٟیُِت٥ُ َو ٨ًَِطُ ا ِس َذَصَب  َ٘ َٓ ٔشطٔ ٩ِ٣ٔ َػأٟٔح ٣َا َیأُِخُذ ا٨َّٟاُض  ِٔ إَٔذا أََخَذ ٨َٟٔ و٢ُ َٓ ُ٘ ٨َّا َن ُٛ َّا  ٤ِٔص ٩ِ٤َٟٔ صَُو َوإ٧ٔ

٠ًََیِ  أَبَی  َٓ ٨ََٟا  ِو٨َ٣ُا ذَاَک صَُو  َٗ  ٨َا 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، رفعج نب دمحم، سیدی نب رہزم، رضحت سیدی نب رہزم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہنع ہک دجنہ ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اپچن ابوتں ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

 ہیلع ےن اہک ارگ ےھجم ملع اپھچےن اک ادنہشی ہن وہات وت ںیم ہن اتھکل، اؿ یک رطػ دجنہ ےن اھکل ہک آپ ےھجم ربخ دںی ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل

فملس توروتں وک اہجد ںیم رشکی رکےت ےھت افر ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل ہصح رقمر رفامےت ےھت افر ایک آپ وچبں وک 

لتق رکےت ےھت افر میتی یک یمیتی بک متخ وہیت ےہ افر امؽ تمینغ اک اپوچناں ہصح سک اک قح ےہ ۔ انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 اس یک رطػ)وجاًاب( رحتری رفام ا وت ےن ھجم ےس وپےنھچ ےک ےئل اھکل، ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس توروتں وک اہجد ںیم رشکی رکےت

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس توروتں وک اہجد ںیم رشکی رکےت ےھت۔ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن اہجد ںیم اسھت ےل  ےھت، ر اؽ

اجےت ےھت افر فہ زویمخں یک رممہ یٹپ رکیت ںیھت افر اںیہن امؽ تمینغ ںیم ےس ھچک اطع یھب ایک اجات اھت رہباحؽ امؽ تمینغ ںیم ےس اؿ 

 اجات اھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وچبں وک لتق ہن رکےت ےھت سپ وت یھب وچبں وک لتق ہن رکان افر وت ےن ھجم ےک ےئل ہصح رقمر ہن ایک

ےس وپےنھچ ےک ےئل اھکل ےہ ہک میتی یک یمیتی بک متخ وہ اجیت ےہ، وت ریمی رمع یک مسق ضعب ولگ ا ےس وہےت ںیہ ہک اؿ یک داڑیھ  لک 

 افر دےنی ںیم زمکفر وہےت ںیہ سپ بج فہ اب ہقیل ولوگں یک رطح اانپ افدئہ احلص رکےن ےک اقلب وہ اجںیئ آیت ےہ نکیل فہ اےنپ ےنیل

وت اس یک دمت یمیتی متخ وہ اجےئ یگ افر وت ےن ھجم ےس امؽ تمینغ ںیم اپوچناں ہصح ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل ےہ ہک اس اک 

 را قح ےہ نکیل وقؾ ےن ںیمہ ہی قح دےنی ےس ااکنر رکد ا۔دقحار وکؿ ےہ مہ اہک رکےت ےھت ہک فہ امہ

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، رفعج نب دمحم، سیدی نب رہزم، رضحت سیدی نب رہزم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایب
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 بزاہی٥، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، جٌرف ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ہز٣زابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ا :  راوی

رَفٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ٌٔی١َ  ٩ًَِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ إِٔس٤َ ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ یَزٔیَس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس   ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ

َتَب  َٛ َ٪ ب٩ِٔ بًَٔل٢ٕ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َحات٥ٕٔ َوإٔ٪َّ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ أَ٪َّ ٧َِحَسَة  ٩ًَِ خًَٔل٢ٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ُس٠َامِیَ ًَبَّإض َيِشأَُُٟط  ٔلَی اب٩ِٔ   إ



 

 

بَِیاَ٪ إَّٔلَّ أَِ٪ تَ  ُت١ِ اٟؼِّ ِ٘ ًَل َت َٓ بَِیاَ٪  ُت١ُ اٟؼِّ ِ٘ ٥ِ َی٩ُِٜ َي َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟدرٔضُ ٩ِ٣ٔ ُٜ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َٔ٠ًَ ا ٥ُ٠َ ٣َا  ٌِ وَ٪ َت

 ََ ِٟکَارٔفَ َوَتَس ُت١َ ا ِ٘ َت َٓ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ  زَ ا ٩ًَِ َحات٥ٕٔ َوت٤َُیِّ ُٙ فٔی َحٔسیثٔطٔ  َت١َ َوَزاَز إِٔسَح َٗ َّٟٔذی  ٔيیِّ ا ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ اٟؼَّ  ا

، اس دنس ےس ہی دحثی رمفی ےہ رضحت سیدی اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اح م نب اامسلیع، رفعج نب دمحم، سیدی نب رہزم

نب رہزم ےس ےہ ہک دجنہ ےن انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اھکل افر اس ےن دنچ ابوتں ےک ابرے ںیم وپاھچ ابح  دحثی ایس 

 لتق ہن رک  ااےئ اس رطح ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وچبں وک لتق ہن ایک رکےت ےھت سپ وت یھب وچبں وک

ےک ہک ےھجت یھب فہ ملع احلص وہ اجےئ وج رضحت رضخ ہیلع االسلؾ وک اس ےچب ےک ابرے ںیم اطع وہا اھت ےسج اوہنں ےن لتق رکد ا 

 دفرسی رفاتی ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک وت ومنم یک زیمت رک اکرف وک لتق رک دے افر وج ومنم وہ اےس وھچڑ دے۔

 یب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اح م نب الیعمس، رفعج نب دمحم، سیدی نب رہزماوبرکب نب ا :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح

     189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، سٌیس ٣٘بری، یزیس ب٩ ہز٣ز، حرضت یزیس ب٩ ہز٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  َ و َحسَّ َتَب ٧ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس َة  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِحَسةُ ب٩ُِ َز َحسَّ

َش  ِ٘ ٥َ٨َ َص١ِ ُي ِِ ٤َِٟ أ٪ ا ٔ َیِحرُضَ ٤َِٟزِأَة ِبٔس َوا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّإض َيِشأَُُٟط  ٔلَی اب٩ِٔ  ورٔیُّ إ ََِٟحُ ٕ ا ٩ًَِ ًَا٣ٔز َِٟسأ٪ َو ٔ ِٟو ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ َُٟض٤َا َو  ٥ُ

٠َِوََّل أَ  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُتِب إ ِٛ ا٢َ َٟٔیزٔیَس ا َ٘ َٓ بَی ٩ِ٣َ ص٥ُِ  ُِْٟقِ ٩ًَِ َذؤی ا ِٟیُِت٥ُ َو ٨ُِط ا ًَ  ٍُ ٔل َ٘ َِٟیتٔی٥ٔ ٣ًََی ی٨َِ َِٟیطٔ ا ٔ تَِبُت إ َٛ ٕة ٣َا  َٗ ٍَ فٔی أُِح٤ُو َ٘ ِ٪ َي

تَِبَت َتِشأَُٟىٔی  َٛ ََّک  ُتِب إ٧ٔ ِٛ َُٟض٤َا َطِیْئ إَّٔلَّ أَِ٪ ا َِٟیَص  َُّط  َُٟض٤َا َطِیْئ َوإ٧ٔ َش٥ُ  ِ٘ ٥َ٨َ ص١َِ ُي ِِ ٤َ ِٟ أ٪ ا ِبٔس َیِحرُضَ ٌَ ِٟ ٤َِٟزِأَةٔ َوا یُِحَذَیا  ٩ًَِ ا

ُت٠ِضُ  ِ٘ ٥َِٟ َي  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟسأ٪ َوإٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ِٟو ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ تَِبَت َتِشأَُٟىٔی  َٛ ٥َ٠َ َو ٌِ ُت٠ُِض٥ِ إَّٔلَّ أَِ٪ َت ِ٘ ًَل َت َٓ ٥ِ َوأ٧ََِت 

 ًَ  ٍُ ٔل َ٘ َِٟیتٔی٥ٔ ٣ًََی ی٨َِ ٩ًَِ ا تَِبَت َتِشأَُٟىٔی  َٛ َت٠َُط َو َٗ َّٟٔذی  ٔ ا ًَل٦ ُِ ِٟ ٥َٔ٠ًَ َػاحُٔب ٣ُوَسی ٩ِ٣ٔ ا َُّط ََّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َا  ِٟیُِت٥ٔ َوإ٧ٔ ٨ُِط اِس٥ُ ا

َّی یَ  ِٟیُِت٥ٔ َحً ٨ِطُ اِس٥ُ ا ًَ  ٍُ ٔل َ٘ أَبَیَی٨ِ َٓ َّا ص٥ُِ  ٨َ٤ًَِا أ٧َ َّا َز بَی ٩ِ٣َ ص٥ُِ َوإ٧ٔ ُِْٟقِ ٩ًَِ َذؤی ا تَِبَت َتِشأَُٟىٔی  َٛ َّ َویُِؤ٧ََص ٨ِ٣ٔطُ ُرِطْس َو  ِب٠ُ

ِو٨َ٣ُا َٗ ٠َِی٨َا  ًَ  َذَٟٔک 

 رفاتی ےہ ہک دجنہ انب ایب رمع، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دیعس ربقمی، سیدی نب رہزم، رضحت سیدی نب رہزم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

نب اعرم رحفری ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الغؾ افر تورت ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل ہک ارگ فہ دفونں 



 

 

امؽ تمینغ یک میسقت ےک فتق وموجد وہں وت ایک اںیہن ہصح د ا اجےئ اگ افر وچبں ےک لتق ےک ابرے ںیم افر میتی ےک ابرے ںیم وپاھچ 

اس یک یمیتی بک متخ وہیت ےہ افر ذفی ارقلیب ےک ابرے ںیم ہک فہ وکؿ ےہ وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن سیدی ےس اہک اس یک  ہک

 رطػ وھکل ارگ ےھجم ہی ایخؽ ہن وہات ہک فہ امحتق ںیم فاعق وہ اجےئ اگ وت اس اک وجاب ہن اتھکل وھکل وت ےن تورت افر الغؾ ےک ابرے ںیم

ےنھچ ےک ےئل اھکل ہک ارگ فہ امؽ تمینغ یک میسقت ےک فتق وموجد وہں وت ایک اںیہن یھب ھچک ےلم اگ اؿ ےک ےئل  ااےئ ہیطع ھجم ےس وپ

ےک وکیئ ہصح ںیہن ےہ افر وت ےن ھجم ےس وچبں ےک لتق ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن 

اںیہن لتق ہن رک  ااےئ اس ےک ہک ےھجت فہ ملع وہ اجےئ وج رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اسیھت وک اس ےچب ےک  لتق ںیہن ایک افر وت یھب

ابرے ںیم ملع وہایگ اھت ںیہنج اوہنں ےن لتق ایک افر وت ےن ھجم ےس میتی ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل ہک میتی ےس یمیتی بک 

 اب غ وہےن کت متخ ںیہن وہات افر ھجمس ےک آاثر ےک ومندار وہےن کت افر وت ےن ھجم ےس متخ وہیت ےہ میتی ےس یمیتی اک انؾ اس ےک

ذفارقلیب ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےک ےئل اھکل ہک فہ وکؿ ںیہ امہرا ایخؽ اھت ہک فہ مہ ںیہ نکیل امہری وقؾ ےن امہرے ابرے ںیم اس ابت 

 اک ااکنر رک د ا۔

  اہیم، دیعس ربقمی، سیدی نب رہزم، رضحت سیدی نب رہزم ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع، ایفسؿ، الیعمس نب :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم اہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک

     190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش ًبسی، سٔیا٪، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، یزیس ب٩ ہز٣ز، یزیس ب٩ ہز٣ز :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ث٨ََاظ  ٩ًَِ َیزٔیَس  و َحسَّ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َة  ٌٔی١ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ِبسٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ برِٔشٕ ا

ِبُس  ًَ ثَىٔی  َٙ َحسَّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َٚ ا ًَبَّإض َوَسا ٔلَی اب٩ِٔ  َتَب ٧َِحَسةُ إ َٛ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اٟزَّ  ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ

َِٟحٔسیٔث بُٔلؤٟطٔ  َیاُ٪ بَٔضَذا ا ِٔ  ُس

دبعارلنمح نب رشب دبعی، ایفسؿ، اامسلیع نب اہیم، دیعس نب اوبدیعس، سیدی نب رہزم، سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ 

 ہک دجنہ ےن رضحت انب ابعس وک اھکل افر رھپ آےگ ایس رطح دحثی ایبؿ یک۔

 دبعارلنمح نب رشب دبعی، ایفسؿ، الیعمس نب اہیم، دیعس نب اوبدیعس، سیدی نب رہزم، سیدی نب رہزم :  فیرا

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم اہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ

     191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وہب، اب٩ جزیز، اب٩ حاز٦، یزیس ب٩ ہز٣ز، حرضت یزیس ب٩ ہز٣ز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ صُزِ َحسَّ ُث  ِیّشا یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٔ ب٩ِٔ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ٣ُزَ ح و َزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز

 َٗ ثَىٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ َحسَّ ٕس  ٌِ ِیُص ب٩ُِ َس

َتَب  َٛ َ َٛٔتابَطُ َوحَْٔن  أ ًَبَّإض حَْٔن ََقَ ََٓظضِٔسُت اب٩َِ  ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٔلَی اب٩ِٔ  ٕ إ ًَا٣ٔز َتَب ٧َِحَسةُ ب٩ُِ  َٛ ا٢َ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َٗ َجَوابَطُ َو

 ٔ ٓ ٍُ َ٘ ٩ًَِ ٧َتِٕن َي ُظ  ِوََّل أَِ٪ أَُرزَّ َٟ ٩ًَِ َسِض٥ٔ ذٔی ًَبَّإض َواہللٔ  َِٟت  َ ََّک َسأ َِٟیطٔ إ٧ٔ ٔ ََٜتَب إ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِْٕن  ٤ََة  ٌِ َِٟیطٔ َوََّل نُ ٔ تَِبُت إ َٛ یطٔ ٣َا 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ابََة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٧َزَی أَ٪َّ ََقَ ُٛ َّا  َّٟٔذی َذََکَ اہللُ ٩ِ٣َ ص٥ُِ َوإ٧ٔ بَی ا ُِْٟقِ َ ا َب أ َٓ ٥َ ص٥ُِ ٧َِح٩ُ  ِو٨َ٣ُا ٠َّ َٗ ٠ًََِی٨َا  ی َذَٟٔک 

َٟیِ  ٔ ٍَ إ ٔ َّ ا٨ِّٟکَاَح َوأُو٧َٔص ٨ِ٣ٔطُ ُرِطْس َوزُٓ َّطُ إَٔذا ب٠ََ ٔضی یُِت٤ُطُ َوإ٧ٔ َ٘ َِٟیتٔی٥ٔ ٣ًََی ی٨َِ ٩ًَِ ا َِٟت  َ َضی یُِت٤ُطُ َوَسأ َ٘ ِس اِن َ٘ َٓ طٔ ٣َاُُٟط 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ص١َِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ ٠َِیطٔ َوَسأ ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َْٛٔن أََحّسا  ٤ُِٟرِشٔ ُت١ُ ٩ِ٣ٔ ٔػبَِیأ٪ ا ِ٘ ٥َ َي َّ٠

٥ُ٠َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌِ ُت١ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحّسا إَّٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ َت ِ٘ ًَل َت َٓ ُت١ُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحّسا َوأ٧ََِت  ِ٘ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َي  ٥َ ِٟ َوَس٠َّ َِٟدرٔضُ ٩ِ٣ٔ ا ٥َٔ٠ًَ ا ًَل٦ٔ حَْٔن  ٣َا  ُِ

 ٥ِ َٟ َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ َِٟبأَِض  وا ا ٠ُو٦ْ إَٔذا َحرَضُ ٌِ َُٟض٤َا َسِض٥ْ ٣َ ِبٔس َص١ِ کَاَ٪  ٌَ ِٟ ٔ َوا ٤َِٟزِأَة ٩ًَِ ا َِٟت  َ َت٠َُط َوَسأ ٠ُو٦ْ إَّٔلَّ أَِ٪ َٗ ٌِ ُض٥ِ َسِض٥ْ ٣َ َٟ  ی٩َُِٜ 

 ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ  یُِحَذَیا ٩ِ٣ٔ ٨ََُائ٥ٔٔ ا

احزؾ، سیدی نب رہزم، رضحت سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ نب اعرم ریض اہلل  ااحسؼ نب اربامیہ، فبہ، انب رجری، انب

اعتٰیل ہنع ےن انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح اھکل افر اس ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم احرض اھت 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اھکل اہلل یک مسق ارگ ےھجم ہی ایخؽ ہن وہات ہک بج اوہنں ےن اس ےک طخ وک زپاھ افر اس اک وجاب اھکل انب ابعس ر

فہ دبوب ینعی یسک ربے اکؾ ںیم زپ اجےئ اگ وت ںیم اس یک رطػ وجاب ہن اتھکل افر ہن اس یک آںیھکن وخش وہںیت سپ انب ابعںس ےن 

ہلل ےن ذرک رفام ا ہک فہ وکؿ ںیہ مہ ےن ایخؽ ایک اھت دجنہ یک رطػ اھکل ہک وت ےن اؿ ذفی ارقلیب ےک ہصح ےک ابرے ںیم وپاھچ نج اک ا

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رقاتب دارفں ےس مہ ولگ یہ رماد ںیہ نکیل امہری وقؾ ےن امہرے اس ایخؽ وک امےنن ےس ااکنر 

ےک اقلب وہ اجےئ افر اس ےس  رکد ا افر وت ےن میتی ےک ابرے ںیم وپاھچ ےہ ہک اس یک دمت یمیتی بک متخ وہیت ےہ بج فہ اکنح

دھجمساری وسحمس وہےن ےگل وت اس اک امؽ اس ےک وحاےل رک د ا اجےئ وت اس یک دمت یمیتی متخ وہ اجیت ےہ افر وت ےن وپاھچ ےہ ایک 

ےئ اس ےک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ںیم ےس یسک وک یھب لتق ںیہن ایک افر وت یھب اؿ ںیم ےس یسک وک یھب لتق ہن رک  اا

ےھجت اؿ ےک ابرے ںیم فیہ ملع وہ اجےئ وج رضخ ہیلع االسلؾ وک ےچب ےک ابرے ںیم اس ےک لتق ےک فتق وہا اھت افر وت ےن تورت افر 



 

 

الغؾ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایک اؿ اک ہصح رقمر دشہ ےہ بج فہ گنج ںیم رشکی وہں وت اؿ ےک ےئل وکیئ رقمر دشہ ہصح امؽ تمینغ 

 اےئ اس ےک ہک ولوگں ےک امؽ تمینغ ںیم ےس اںیہن ھچک وطبر دہہی فہیطع ددی  ا اجےئ۔ںیم ےس ںیہن  ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، فبہ، انب رجری، انب احزؾ، سیدی نب رہزم، رضحت سیدی نب رہزم :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایب

     192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ع، ٣دتار ب٩ ػیفی، یزیس ب٩ ہز٣ز، یزیس ب٩ ہز٣زابوَکیب، ابواسا٣ة، زائسہ، س٠امی٪، ا٤ً :  راوی

٤ُِِٟدتَ  ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ُ٪ اِِل ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َزائَٔسةُ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ یِٕب َحسَّ ثَىٔی أَبُو َُکَ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ و َحسَّ ارٔ ب٩ِٔ َػِیفٓٔیٕ 

ًَبَّا ٔلَی اب٩ِٔ  َتَب ٧َِحَسةُ إ َٛ ا٢َ  ٧َا َحٔسیَثُض٥ِ َٗ إِٔت٤َا٦ٔ ٩ِ٣َ َذََکِ َٛ َة  ِٟ٘ٔؼَّ ٥ِ یُت٥َّٔ ا َٟ َِٟحٔسیٔث َو َف ا ٌِ ََٓذََکَ َب  ٕض 

، زادئہ، امیلسؿ، اشمع، اتخمر نب یفیص، سیدی نب رہزم، سیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ ےن رضحت انب 

 

اوبرکبی، اوبااسمة

 ثی ذرک یک افر وپرا ہصق ذرک ںیہن ایک اسیج ہک دفرسی دحوثیں ںیم ذرک ایک ایگ۔ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اھکل افر رھپ ھچک دح

، زادئہ، امیلسؿ، اشمع، اتخمر نب یفیص، سیدی نب رہزم، سیدی نب رہزم :  رافی

 

 اوبرکبی، اوبااسمة

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن اک مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایب
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 امی٪، ہظا٦، حٔؼہ ب٨ت سْری٩، ا٦ ًلیہ انؼاریہ، حرضت ا٦ ًلیہ انؼاریہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠ :  راوی

َؼَة ب٨ِٔٔت سٔ  ِٔ ٩ًَِ َح ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٪َ ًَِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َة اِِلَِنَؼارٔیَّٔة َحسَّ ٔلیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ْرٔی٩َ 

َُزَِوُت ٣َ  َِٟت  ا اَٗ ٌَ َُٟض٥ِ اٟلَّ  ٍُ أَِػ٨َ َٓ ُُٔض٥ِ فٔی رَٔحأٟض٥ِٔ  َُزََوإت أَِخ٠ُ  ٍَ ٥َ َسِب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٦َ َوأَُزاؤی ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٤َِٟزَِضی ًَلَی ا ُٗو٦ُ  َِٟحزَِوی َوأَ  ا

، رضحت اؾ ہیطع ااصنرہی رفامیت ںیہ ہک ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطع ااصنرہی

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت است زغفات ںیم یئگ ںیم اجمدہنی ےک ےھچیپ فاےل ومیخں ںیم ریتہ یھت افر اؿ ےک ےئل اھکان 



 

 

 انبیت افر زویمخں وک دفا دیتی افر امیبرفں یک ایعدت رکیت یھت۔

  نب امیلسؿ، اشہؾ، ہصفح تنب ریسنی، اؾ ہیطع ااصنرہی، رضحت اؾ ہیطع ااصنرہیاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اک مکح افر الہ رحب ےک وچبں وک لتق رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماہجد رک ےن فایل توروتں وک وطبر ہیطع دےنی افر تمینغ ںیم ہصح رقمر ہن رکےن 

     194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حرضت ہظا٦ ب٩ حشا٪ :  راوی

ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ حَ  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ اَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ  سَّ

 رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، رضحت اشہؾ نب اسحؿ ےن اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 رمعف اندق، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ، رضحت اشہؾ نب اسحؿ :  رافی

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

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًبساہلل ب٩ یزیس، حرضت ابواسحٙ :  یراو

رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َٙ  َحسَّ ی إِٔسَح

٠َ٘ٔیُت َیِو٣َ  َٓ ا٢َ  َٗ َتِْٔن ث٥َُّ اِسَتِشَقی  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َد َيِشَتِشقٔی بٔا٨َّٟأض  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َیزٔیَس ََخَ ا٢َ أَ٪َّ  َٗ ٥َ َو َٗ ئٕٔذ َزیَِس ب٩َِ أَِر

٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٍَ  َِٟیَص بَِیىٔی َوبَِی٨َُط َُِْرُ َرُج١ٕ أَِو بَِیىٔی َوبَِی٨َُط َرُج١ْ  ا٢َ تِٔش َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُزَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٥ِ َٛ ُط  َٟ

 َٗ َُزَِوةٕ َُزَاَصا   ٢ُ ٤َا أَوَّ َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُزَِوّة  َة  ًَرِشَ  ٍَ ا٢َ َسِب َٗ ُط  ٌَ َُزَِوَت أ٧ََِت ٣َ  ٥ِ َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َة  ٔ ًَرِشَ َظِْر ٌُ ِٟ ٔ أَِو ا َشِْر ٌُ ِٟ  ا٢َ َذاُت ا

، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل نب سیدی، رضحت اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب سیدی دمحم نب ینثم

ولوگں وک ااقستسء یک امنز زپاھےن ےلکن وت اوہنں ےن دف رںیتعک زپاھںیئ رھپ ابرش یک داع امیگن رافی ےتہک ںیہ ہک اس دؿ ریمی الماقت 



 

 

ےس وہیئ افر ریمے افر اؿ ےک درایمؿ اکی آدیم ےک العفہ افر وکیئ ںیہن اھت وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ر اؽ  رضحت زدی نب ارمق

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنتک زغفات ںیم رشتک یک اوہنں ےن اہک اسین زغفات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشکی وہےئ وت ںیم 

ےک اسھت ےھت وت اوہنں ےن اہک رتسہ زغفات ںیم، ںیم ےن وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع  ےن اؿ ےس وپاھچ ہک آپ ےنتک زغفات ںیم اؿ

۔
ِ
ْر 
ی 
َ

 

ُس
نْع

 ا
ُ
  ا اوہنں ےن اہک َذات

ِ
ْر 
ی  َ
ُس
نْع

 ا
ُ
 فملس اک بس ےس الہپ زغفہ وکاسن اھت اوہنں ےن اہک َذات

  نب سیدی، رضحت اوباقحسدمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعاہلل :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیم

     196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ آز٦، زہْر، ابواسحاٚ، زیس ب٩ ار٥ٗ، حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َزیِ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْْر  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ طُ ٨ِ٣ٔطُ و َحسَّ ٌَ ٥َ َس٤ٔ َٗ أَ٪َّ َرُسو٢َ  سٔ ب٩ِٔ أَِر

 ِ ٥َِٟ َیُحخَّ َُْ ّة  َس ٣َا َصاَجَز َححَّ ٌِ َُزَِوّة َوَحخَّ َب َة  ًَرِشَ  ٍَ ٥َ َُزَا تِٔش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔ اہللٔ َػل َِٟوَزا َة ا  َرَصا َححَّ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، زریہ، اوبااحسؼ، زدی نب ارمق، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعت

 اولداع ےک العفہ 

 

ة
ح 
خ
یلص اہلل ہیلع فملس ےن سئیت زغفات ںیم رشتک یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رجہت ےک دعب اکی جح ایک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن افر وکیئ جح ںیہن ایک۔

 دی نب ارمق، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ، زریہ، اوبااحسؼ، ز :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیم

     197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، روح ب٩ ًبازہ، زَکیا، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٔ أ٧َ یَّاُئ أَِخبََر٧َا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َُزَِوُت  َس َحسَّ وَُّل  ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٔ٤

٥ِ أَِطَضِس بَِسّرا َوََّل أُحُ  َٟ ا٢َ َجابْٔز  َٗ َة َُزَِوّة  ًَرِشَ  ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِبُس ٣َ ًَ ُٗت١َٔ  ا  َّ٤٠َ َٓ ىٔی أَبٔی  ٌَ ّسا ٨َ٣َ



 

 

٥َِٟ أََتَد٠َّ  مُّ اہللٔ یَِو٦َ أُحُٕس  َٗ َُزَِوةٕ  ٥َ فٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ِٕ 

زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، زرک ا، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 زغفات ںیم رشکی اھت رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اسین

ہک ںیم دبر افر ادح ےک زغففں ںیم رشکی ںیہن وہا ویکہکن ےھجم ریمے ابپ ےن رفک د ا اھت وت بج رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل 

 ہیلع فملس ےس ےھچیپ ںیہن راہ۔ہنع زغفہ ادح ںیم دیہش وہ ےئگ وت رھپ ںیم یسک یھب زغفہ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، زرک ا، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیمیبن یلص 

     198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زیس ب٩ حباب، سٌیس ب٩ ٣ح٤س رحمی، ابوت٤ی٠ہ، حشْن ب٩ واٗس، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ث٨ََا أَبُو و َحسَّ َِٟحزِمٔیُّ َحسَّ ٕس ا ٌٔیُس ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َس ُِٟحَبأب ح و َحسَّ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا اََّل  ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٗ ت٤َُِی٠ََة 

َُزَا َرُسو٢ُ اہللٔ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ث٨ََا حَُشُِْن ب٩ُِ َوإٗٔس  ا َحسَّ ٌّ َة َج٤ٔی ًَرِشَ  ٍَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش ًَ َّی اہللُ   َػل

١ِ أَبُو برَِکٕ ٨ِ٣ُٔض٩َّ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ اَت١َ فٔی ث٤ََإ٪ ٨ِ٣ُٔض٩َّ َو َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَُزیَِسةَ  َُزَِوّة  ًَ ثَىٔی  ا٢َ فٔی َحٔسیثٔطٔ َحسَّ َٗ  َو

ت لہ
م

 

ت
، نیسح نب فادق، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، دیعس نب دمحم رحیم، اوب

ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اسین زغفات ںیم رشکی وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ 

َ اک ظفل ںیہن اہک
ّ

 

 

ُھ
ْ

 

مِئ

ِ  اسین زغفات ںیم ےس آھٹ زغفات ںیم اتقؽ ایک اوبرکب ےن 

 

َ

 

ب َ
ّ
 
َ
 افر اوہنں ےن اینپ دحثی ںیم ک  یک ہگج د

َة اہک۔ َ ْ
 رُبَي 
ُ

 

ْ ِ ب 
َ
 اّللّ
ُ
 ْ
 َع 

ت لہ، نیسح نب فادق، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
م

 

ت
 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، دیعس نب دمحم رحیم، اوب

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیم

     199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ٌت٤ز، اب٩ س٠امی٪، ٛہ٤ص، اب٩ بزیسہ، حرضت اب٩ بزیزہ ر :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ِض٤َٕص  َٛ  ٩ًَِ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ و َحسَّ ا٢َ َُزَا ٣َ َٗ َُّط  ٧

َُزَِوةّ  َة  ًَرِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔستَّ  َّی اہللُ   َػل

س، انب ربدیہ، رضحت انب ربریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ادمح نب لبنح، 

 م
کہ

رمتعم، انب امیلسؿ، 

 رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت  اہل زغفات ںیم رشتک یک۔

س، انب ربدیہ، رضحت انب ربریہ  :  رافی

 م
کہ

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب لبنح، رمتعم، انب امیلسؿ، 

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیم

     200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س ب٩ ًباز، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، یزیس ب٩ ابی ًبیس، حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣ح٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی ًُبَِیٕس  ٌٔی١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ًَبَّازٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َحسَّ َُزَِوُت ٣َ وَُّل  ُ٘ ُت َس٤َ٠ََة َي ٌِ  َس٤ٔ

٠ًََ َرُسو٢ٔ اہللٔ َُزََوإت ٣َزَّّة   ٍَ ؤث تِٔش ٌُ ِٟبُ ُث ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِجُت ٓامَٔی یَِب َُزََوإت َوََخَ  ٍَ ٥َ َسِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِی٨َا أَبُو برَِکٕ َو٣َزَّّة  َػل

٠َِی٨َا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِسٕ  ًَ 

اعتٰیل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دمحم نب ابعد، اح م نب اامسلیع، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس ریض اہلل 

اسھت است زغفات ںیم رشکی وہا افر وج رکشل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتجیھب اؿ ںیم ںیم ون رمہبت ت ال اکی رمہبت امہرے ہپس اسالر 

 ہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت۔رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت افر اکی رمہبت امہرے ہپس اسالر رضحت ااس

 دمحم نب ابعد، اح م نب الیعمس، سیدی نب ایب دیبع، رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

  زغفات یک داداد ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

     201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حات٥ :  راوی



 

 

 َُ  ٍَ ا٢َ فٔی ک٠ِٔتَِیض٤َٔا َسِب َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ  ٔ ث٨ََا َحات٥ْٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا   زََوإت و َحسَّ

 نب دیعس، اح م، اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اؿ دفونں دحوثیں ںیم یھب ہبیتق

 زغفات اک ذرک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اح م :  رافی

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

  

 ذات ارلاقع 

 

 ...ےک ایبؿ ںیمزغفئ

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 ذات ارلاقع ےک ایبؿ ںیم

 

 زغفئ

     202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوًا٣ز، ًبساہلل ب٩ بزاز اطٌزی، ٣ح٤س ب٩ ًًلء ہ٤سانی، ابی ًا٣ز، ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززہ، حرضت ابو٣وسی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى  ِٔ َِٟض٤َِسانٔیُّ َوا٠َّٟ ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا زٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ اِِلَِط  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ِٔلَبٔی 

ا٢َ ََخَ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ُة َنرَفٕ بَُزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  َُزَاةٕ َو٧َِح٩ُ ٔستَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ

 َ ل ًَ  ُّٕ ٨ََُّٜٓا ٠َ٧ُ ارٔی  َٔ َلِت أَِه َ٘ َس٣َاَی َوَس َٗ ٨ََ٘ٔبِت  َٓ َسا٨َ٣ُا  ِٗ ٨ََ٘ٔبِت أَ َٓ ا٢َ  َٗ َت٘ٔبُُط  ٌِ ٌْْٔر َن یَ بَِی٨َ٨َا َب ُش٤ِّ َٓ  َٚ ِٟرٔخَ ِت ی أَِرُج٨َٔ٠ا ا

َث أَبُو ٣ُوَسی َحسَّ َٓ ا٢َ أَبُو بُزَِزَة  َٗ  ٔٚ ِٟرٔخَ ًَلَی أَِرُج٨َٔ٠ا ٩ِ٣ٔ ا ُب  ؼِّ ٌَ ٨َّا نُ ُٛ َٔ ٤َٟٔا  ا َٗ َٔک  َُزَِوَة َذأت اٟزِّ َظ ذَٟ َِٟحٔسیٔث ث٥َُّ ََکٔ بَٔضَذا ا

ا٢َ أَبُو أَُسا٣َةَ  َٗ َِٓظاُظ  ٠٤ًََٔطٔ أَ َظ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ  َّطُ ََکٔ أ٧َ َٛ ا٢َ   َوَزاَزنٔی َُِْرُ بَُزیِٕس َواہللُ یُِحزٔی بٔطٔ  َٗ

 این، ایب اعرم، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
 
اوباعرم، دبعاہلل نب رباد ارعشی، دمحم نب العء ہ

ھچ آدویمں ےک ہصح ںیم اکی افٹن اھت سج  رفاتی ےہ ہک مہ اکی زغفہ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ےلکن افر مہ ھچ

رپ مہ ابری ابری  اار وہےت ےھت سج ےس امہرے اپؤں زیمخ وہ ےئگ ریمے اپؤں رپ ڑھتیچے ےتٹپل ےھت سج یک فہج ےس اس زغفہ اک 

 وہں اوبااسہم انؾ ذات ارلاقع رھک د ا ایگ اوبربدہ ےن اہک اوبومیس ےن ہی دحثی ایبؿ یک رھپ اس یک رفاتی وک اس رطح اندنسپ رکےت

 ےن اہک ربدی ےک العفہ ابح  رافویں ےن ہی ااضہف یھب ایک ےہ ہک اہلل اس تنحم اک ارج فوثاب اطع رکے اگ۔

 این، ایب اعرم، اوبااسہم، ربدی، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 اوباعرم، دبعاہلل نب رباد ارعشی، دمحم نب العء ہ

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



 

 

  

 ...گنج ںیم اکرف ےس دمد بلط رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 اہجد اک ایبؿ :   ابب

 گنج ںیم اکرف ےس دمد بلط رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک، ابوكاہز، سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔ َو  اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ ٣َأٟٕک ح و َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِبُس َحسَّ ًَ ثَىٔی  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ اہللٔ ا٠َّٟ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٧َٔیإر اِِلَِس٠َِٔمِّ   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ـَ ُٔ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ب٩ُِ َوصِٕب   ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ ُْعِ  

َد  َِٟت ََخَ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ة ا کَاَ٪ بََٔحَّ َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗٔب١َ بَِسٕر  ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّی اہللُ َح أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓرَفٔ ِس کَاَ٪ یُِذََکُ ٨ِ٣ٔطُ ُجزِأَْة َو٧َِحَسْة  َٗ ُط َرُج١ْ  َٛ ٔ أَِزَر َِٟوبََزة ٠َ ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َرأَِوُظ  ًَ ا   َّ٤

َٟطُ َرُسو٢ُ  ا٢َ  َٗ َک  ٌَ َک َوأُٔػیَب ٣َ ٌَ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔجئُِت ِٔلَتَّب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ طُ  َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  أَِزَر ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ٌَْٔن ب٤ُٔرِشٔ  ٩ِ٠َ أَِسَت َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََّل  َٗ ُط اٟزَُّج١ُ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َٛ ٔ أَِزَر َحَزة ٨َّا بٔاٟظَّ ُٛ َّی إَٔذا  َِٟت ث٥َُّ ٣ََضی َحً ا َٗ ٕک 

 ٕ ٢َ ٣َزَّة ا٢َ أَوَّ َٗ ٤َا  َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٢َ ٣َزَّةٕ  ا٢َ أَوَّ َٗ ٤َا  َٛ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ ٕک َٓ ٌَْٔن ب٤ُٔرِشٔ ٩ِ٠َ أَِسَت َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ ا٢َ  َٗ  

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٕ تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ٢َ ٣َزَّة ا٢َ أَوَّ َٗ ٤َا  َٛ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَِیَسأئ  طُ بٔا َٛ َٓأَِزَر  ٍَ َّی  ث٥َُّ َرَج َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ

 ِٙ ٔ ا٧َِل٠ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امکل، اوباطرہ، دیسہ اع

ہیلع فملس دبر یک رطػ ےلکن بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس رحہ اولربہ ےس اچر لیم ےک افہلص رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی 

 ہیلع فملس ےک احصہب ےن اےس داھکی وت وخش وہےئ بج فہ آپ آدیم الم سج یک ارجت فاہبدری اک ذترکہ ایک اجات اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

ہیلع فملس ےک اسھت امؽ تمینغ ںیم ےھجم اس ےئل آ ا وہں اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت دنمش ےس ڑلفں افر آپ یلص اہلل 

 ےہ یھب ھچک ہصح د ا اجےئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا ایک وت اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ راتھک

دیسہ رفامیت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع  اس ےن اہک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولٹ اج ںیم رشمک ےس رہزگ دمد ںیہن اموگنں اگ



 

 

فملس آےگ ےلچ اہیں کت ہک مہ اقمؾ ہرجہ ےچنہپ وت فیہ صخش رھپ احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس فیہ ابت یہک وج اس ےن یلہپ 

ہیلع فملس ےن رفام ا ولٹ اج ںیم رمہبت یہک یھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب اےس فیہ رفام ا وج یلہپ رمہبت رفام ا اھت آپ یلص اہلل 

رہزگ یسک رشمک ےس دمد بلط ںیہن رکفں اگ فہ رھپ ولٹ ایگ افر رھپ اقمؾ دیباء رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس الم آپ یلص اہلل ہیلع 

رپ اامیؿ راتھک ےہ اس ےن  فملس ےن فیہ ابت یہک وج یلہپ رمہبت  ہہ  اک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وت اہلل افر اس ےک ر اؽ

 رعض ایک  ی اہں، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولچ۔

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امکل، اوباطرہ، دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ : ابب

 ...ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْر ہ، حزامی، زہْر ب٩ رحب، ٤ًزو، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از،  :  راوی

 اْعد، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٨َٕب َو ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ َحسَّ ِٟحٔزَامٔیَّ ح و َحسَّ ٨َٔیأ٪ ا

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ص٤َُا  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة لِٔکَ ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ًَ ٕب َو ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ رَحِ َٗ ا٢َ  َٗ  أَبٔی صَُزیَِزَة 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ  َػل ٟ ٍْ ٤ًَِْزو رَٔوایَّة ا٨َّٟاُض َتَب ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و  ًَ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕ یَِب٠ُ یِٕع فٔی َوفٔی َحٔسیٔث ُزَصِْر ُْقَ

ص٥ِٔ  أِٔ٪ ٣ُِش٤ُٔ٠ُض٥ِ ٤ُِٟٔش٤ٔ٠ٔض٥ِٔ َوکَارٔفُص٥ُِ ٟٔکَارٔفٔ  َصَذا اٟظَّ

 ہ، زحایم، زریہ نب رحب، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ ریض اہلل دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، ریغم

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ولگ اس اعمہلم ینعی الختف  ا وکحتم ںیم رقشی ےک اتعب 

 ےک اتعب ںیہ۔ںیہ املسمؿ رقیشی املسمونں ےک افر اکرف رقیشی اکرففں 



 

 

دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، ہبیتق نب دیعس، ریغم ہ، زحایم، زریہ نب رحب، رمعف، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رت افر الختف اک ایبؿاام :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزةَ و َحسَّ ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  ٍٕ َحسَّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  یِٕع فٔی َصَذا  اہللٔ َػل ٍْ ُْٟٔقَ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاُض َتَب

ص٥ِٔ  ٍْ ٟٔکَارٔفٔ ٍْ ٤ُِٟٔش٤ٔ٠ٔض٥ِٔ َوکَارٔفُص٥ُِ َتَب أِٔ٪ ٣ُِش٤ُٔ٠ُض٥ِ َتَب  اٟظَّ

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس یئک ااحدثی ذرک ںیک

اؿ ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولگ اس اعمہلم ںیم ینعی الختف فوکحتم ںیم رقشی ےک اتعب ںیہ 

 املسمؿ رقیشی املسمونں ےک اتعب ںیہ افر اکرف رقیشی اکرففں ےک اتعب ںیہ۔

  ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     206    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٌی ب٩ حبیب حارثی، روح، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہی :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ ث٨ََا َرِوْح َحسَّ َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا وَُّل و َحسَّ ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ   طُ َس٤ٔ

 ِّ ٔ َواٟرشَّ َِٟدِْر یِٕع فٔی ا ٍْ ُْٟٔقَ ٥َ ا٨َّٟاُض َتَب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ 

ییحی نب بیبح احریث، رفح، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 رفام ا ولگ الھبیئ افر ربایئ ںیم رقشی یک ریپفی رکےن فاےل ںیہ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد 



 

 

 ییحی نب بیبح احریث، رفح، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 افر الختف اک ایبؿ اامرت :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ او َحسَّ َٗ ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ہللٔ سٔ اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ

یِٕع ٣َا بَقَٔی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض اث٨َِا٪ٔ  ٥َ ََّل َیزَا٢ُ صََذا اِِل٣َِزُ فٔی َُقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

نب ویسن، اعمص نب دمحم نب زدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ادمح نب دبعاہلل

 ےن رفام ا ہی اعمہلم ینعی الختف فرسداری ہشیمہ رقشی ںیم یہ رےہ یگ ارگہچ ولوگں ںیم دف ارفاد یہ ابح  وہں

  زدی، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دبعاہلل نب ویسن، اعمص نب دمحم نب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، حؼْن، جابز ب٩ س٤زة، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ حَُؼِْٕن  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  و٢ُ ح و َحسَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ی اہللُ 

حَّ  ًَِبٔس اہللٔ اٟلَّ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َِٟوأسٔلیُّ َوا٠َّٟ َِٟضِیَث٥ٔ ا ًَُة ب٩ُِ ا ا َٓ ث٨ََا رٔ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ حَُؼِْٕن  اَ٪ 

ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٍَ أَبٔی  ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ ًَرَشَ َٗ َّی ی٤َِٔضَی ٓٔیض٥ِٔ اث٨َِا  ٔضی َحً َ٘ و٢ُ إٔ٪َّ َصَذا اِِل٣ََِز ََّل ی٨َِ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ََٓش٤ٔ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ل

یِٕع  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِت ِٔلَبٔی ٣َا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  ٥َ بٔکًََل٦ٕ َخفَٔی  ا٢َ ث٥َُّ َتک٠ََّ َٗ ّة  َٔ  َخ٠ٔی

دیعس، رجری، نیصح، اجرب نب رمسة، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ  ہبیتق نب

فادل ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہی ارم ینعی 

 ہن وہیگ اہیں کت ہک اؿ ںیم ابرہ افلخء زگر اجںیئ رھپ آپ ےن آہتسہ آفاز ےس وگتفگ یک وج ھجم رپ وپہدیہ ریہ الختف اس فتق کت متخ



 

 

 وت ںیم ےن اےنپ ابب ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا وت اوہنں ےن اہک ہک آپ ےن رفام ا فہ افلخء رقشی ےس وہں ےگ۔

 نیصح، اجرب نب رمسة، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، رجری،  :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     209    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َس٤ٔ

 ًَ َّی اہللُ  ٥َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَرَشَ َرُجًّل ث٥َُّ َتک٠ََّ و٢ُ ََّل َیزَا٢ُ أ٣َِزُ ا٨َّٟأض ٣َأؿّیا ٣َا َؤَٟیُض٥ِ اث٨َِا  ُ٘ ًَلَیَّ َي َٔٔیِت  ٥َ بٔک٤َٔ٠َٕة َخ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ  َٗ ُِٟت أَبٔی ٣َاَذا  َ َشأ یِٕع  َٓ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

انب ایب رمع، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ 

احمک رںیہ  الختف اس فتق کت ابح  رےہ یگ بج کت اؿ ںیم ابرہ افلخء اؿ ےک یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ولوگں اک اعمہلم ینعی

 اہلل ےگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکیئ ایسی ابت رفامیئ وج ھجم رپ یفخم ف وپہدیہ ریہ وت ںیم ےن اےنپ فادل ےس وپاھچ ہک ر اؽ اہلل یلص

 رقشی ںیم ےس وہں ےگ۔ ہیلع فملس ےن ایک رفام ا وت اوہنں ےن اہک ہک ہی بس افلخء

 انب ایب رمع، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  وہےن ےک ایبؿ ںیمولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم

     210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، س٤اک، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٥َ بَٔضَذا و َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٥َِٟ یَِذَُکِ ََّل َیزَا٢ُ أ٣َِزُ ا٨َّٟأض ٣َأؿّیا َِٟحٔسیٔث َو  ا

ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، امسک، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ نکیل اس ںیم 



 

 

 ں اک اعمہلم الختف ہشیمہ اجری رےہ اگ۔ہی ںیہن ہک ولوگ

 ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، امسک، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 تف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیمولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الخ

     211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس اززی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، س٤اک ب٩ رحب، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ُت َحسَّ ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٩ِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ

 ُ ّة ث َٔ ًَرَشَ َخ٠ٔی ٔلَی اثِىَِی  ًَزٔیزّا إ و٢ُ ََّل َیزَا٢ُ اِْلِٔسًَل٦ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُِت ِٔلَبٔیَرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ َض٤َِضا  ِٓ ٥ِ أَ َٟ ا٢َ ک٤َٔ٠َّة  َٗ ٣َا  ٥َّ 

یِٕع  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ 

دہاب نب اخدل ازدی، امحد نب ہملس، امسک نب رحب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

ےن ااسی ہملک اراشد رفام ا  فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک امالؾ ابرہ افلخء ےک وپرے وہےن کت اغبل رےہ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ےسج ںیم ہن ھجمس اکس وت ںیم ےن اےنپ ابپ ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا اوہنں ےن اہک بس افلخء رقشی ےس وہں ےگ۔

 دہاب نب اخدل ازدی، امحد نب ہملس، امسک نب رحب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 ز، طٌيی، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، زا :  راوی

ٔ ب٩ِٔ َس٤ُ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز  اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َزَة 

 َ ٥َ ََّل َیزَا٢ُ َصَذا اِِل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت ِٔلَبٔی ٣َا  ُ٘ َٓ َض٤ُِط  ِٓ َ ٥ِ أ َٟ ا٢َ ث٥َُّ َتک٥ََّ٠َ بَٔظِیٕئ  َٗ ّة  َٔ ًَرَشَ َخ٠ٔی ٔلَی اثِىَِی  ًَزٔیزّا إ ُض٥ِ ٣ِزُ  ا٢َ ک٠ُُّ

یِٕع   ٩ِ٣ٔ َُقَ

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، داد، یبعش، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 



 

 

 امالؾ اک اعمہلم ابرہ افلخء ےک وپرا وہےن کت اغبل رےہ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایسی ابت رفامیئ ےسج ںیم ھجمس ہن اکس وت ںیم

 ۔ےن اےنپ ابپ ےس اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا وت اوہنں ےن اہک بس افلخء رقیشی اخدناؿ ےس وہں ےگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، داد، یبعش، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن
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نَص ب٩ ًلی جہـِم، یزیس ب٩ زریٍ، اب٩ ًو٪، اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی، ازہز، اب٩ ًو٪، طٌيی، حرضت جابز ب٩ س٤زہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ لٔیُّ َوا٠َّٟ َٓ ِو ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِوٕ٪ ح و َحسَّ ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٍٕ َحسَّ ٨َا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ُت إ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَِوٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أَِزَصزُ َحسَّ َّ َحسَّ ٥َ َو٣َعٔی  َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ا٢َ ک٤َٔ٠َّة َػ٤َّ  َ٘ َٓ ّة  َٔ ًَرَشَ َخ٠ٔی ٔلَی اثِىَِی  ا إ ٌّ ًَزٔیزّا ٨٣َٔی ی٩ُ  و٢ُ ََّل یَزَا٢ُ َصَذا اٟسِّ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ا٢َ أَبٔی  َٗ ٠ُِت ِٔلَبٔی ٣َا  ُ٘ َٓ ٨ٔیَضا ا٨َّٟاُض 

یِٕع  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ا٢َ ک٠ُُّ َٗ 

ی، سیدی

م

 

 ہ ض
خ

 نب زر،ع، انب توؿ، ادمح نب امثعؿ ون،یل، ازرہ، انب توؿ، یبعش، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رصن نب یلع 

رفاتی ےہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےن ےک ےئل الچ افر ریمے اسھت ریمے فادل ےھت وت ںیم ےن 

انس ہی دنی ہشیمہ ابرہ افلخء ےک وپرا وہےن کت اغبل فدنلب رےہ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ 

 اوہنں ےن وکیئ ہملک اراشد رفام ا نکیل ولوگں ےن ےھجم ا ےن ہن د ا وت ںیم ےن اےنپ ابپ ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا وت

 ں ےگ۔ےن اہک بس افلخء رقشی ےک اخدناؿ ےس وہ

ی، سیدی نب زر،ع، انب توؿ، ادمح نب امثعؿ ون،یل، ازرہ، انب توؿ، یبعش، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل  :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

رصن نب یلع 

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، ٣ش٤ار، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُٗتَِیَبُة بِ  ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ ٣ِٔش٤َ َحسَّ ٤َُِٟضأجز ٩ًَِ ا ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٔ ٩ُ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ إر 

ٍٕ أَِ٪ أَِخبٔرِنٔی ٔ ٍَ ًَُُلمٔی ٧َآ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة ٣َ ٔلَی َجابٔز تَِبُت إ َٛ ا٢َ  َٗ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ َّی  ب٩ِٔ َس َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ بَٔظِیٕئ َس٤ٔ

ٕة  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ُج٤ُ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔلَیَّ َس٤ٔ َََٜٓتَب إ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ و٢ُ ََّل یَزَا٢ُ اہللُ  ُ٘ َة ُرٔج٥َ اِِلَِس٠َِٔمُّ َي ًَٔظیَّ

و ُ٘ َّی َت ائ٤ّٔا َحً َٗ ی٩ُ  و٢ُ ًَُؼِیَبْة ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ُ٘ ُتُط َي ٌِ یِٕع َوَس٤ٔ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَ ّة ک٠ُُّ َٔ ًَرَشَ َخ٠ٔی ٠َِی٥ُِٜ اث٨َِا  ًَ ُة أَِو یَُٜوَ٪  ًَ ا ٦َ اٟشَّ

و٢ُ إٔ٪َّ بََِْن یََسِی ا ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ی َوَس٤ٔ ی أَِو آ٢ٔ ٛرِٔسَ ِٟبَِیَت اِِلَبَِیَف بَِیَت ٛرِٔسَ تَتُٔحوَ٪ ا ِٔ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َي ًَةٔ ا ا ابَْٔن  ٟشَّ ذَّ َٛ

ٔشطٔ َوأَص١ِٔ بَِیتٔطٔ َوَس٤ٔ  ِٔ ِ ب٨َٔ ٠َِیِبَسأ َٓ ٥ِ َخِّْرا  ُٛ ًَِلی اہللُ أََحَس و٢ُ إَٔذا أَ ُ٘ ُتُط َي ٌِ اِحَذُروص٥ُِ َوَس٤ٔ ًَلَی َٓ ُن  ِٟرَفَ و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ُتُط َي ٌِ

َِٟحِؤق   ا

 دعس ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع، امسمر، رضحت اعرم نب

آپ  ےن اےنپ الغؾ انعف یک ذرہعی اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اھکل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم ربخ دںی یسک ایسی دحثی یک وج

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ہعم یک اشؾ وک سج دؿ امزع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہ وت ےھجم وجااب اھکل ہک ںیم ےن ر ا

بس ےک ایملس وک رمج ایک ایگ انس، دنی ہشیمہ اقمئ فابح  رےہ اگ اہیں کت ہک  ماتم اقمئ وہ اجےئ  ا  م رپ ابرہ افلخء احمک وہ اجںیئ افر فہ 

 فملس رفامےت ےھت ہک املسمونں یک اکی وھچیٹ یس بس رقشی ےس وہں افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع

امجتع رسکی  ا افالد رسکی ےک دیفس لحم وک حتف رکے یگ افر زمدی ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک  ماتم ےک رقبی 

رکے وت اےنپ افرپ افر اےنپ رھگ ذکاب اظرہ وہں ےگ سپ  م اؿ ےس ےتچب رانہ افر زمدی انس ہک بج اہلل  م ںیم ےس یسک وک وکیئ الھبیئ اطع 

 فاولں رپ رخچ رکےن یک ادتبا رکف افر ہی یھب انس ہک ںیم وحض رپ آےگ ڑبےنھ فاال وہں اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب الیعمس، امسمر، رضحت اعرم نب دعس ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ولگ رقشی ےک اتعب ںیہ افر الختف رقشی ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ٣ش٤ار، ًا٣زب٩ سٌس، حرضت ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، اب٩ ابی ذئب :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ ٣ِٔش٤َارٕ  ٩ًَِ ٣َُضأجز ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب  َُٓسیِٕک َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّطُ  َحسَّ ٕس أ٧َ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ

َسؤیِّ َحسِّ  ٌَ ِٟ ٔلَی اب٩ِٔ َس٤َُزَة ا َّی أَِرَس١َ إ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ث٨َِا ٣َا َس٤ٔ

ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث َحات٥ٕٔ  و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي  اہللُ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن انب  دمحم نب راعف، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، امسمر، اعرمنب دعس، رضحت اعرم ریض

 رمسہ یلص اہلل ہیلع فملس دعیس یک رطػ اغیپؾ اجیھب ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہیئ ااحدثی

  اح م یک دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔ایبؿ رکںی وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس رھپ افرپ

 دمحم نب راعف، انب ایب دفکی، انب ایب ذبئ، امسمر، اعرمنب دعس، رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ایبؿ ںیمہفیلخ رقمر رکےن افر اس وک وھچڑےن ےک

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن افر اس وک وھچڑےن ےک ایبؿ ںیم
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اہلل ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، اب٩ ْعوہ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ُت أَبٔی حَْٔن َحسَّ ا٢َ َحرَضِ َٗ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ا٢َ َرأُ  َ٘ َٓ اُٟوا َجزَاَک اہللُ َخِّْرا  َٗ ٠ًََِیطٔ َو أَث٨َِِوا  َٓ ّتا أُٔػیَب  ا َو٣َیِّ ٥ِ َحیًّ ُٛ ١ُ أ٣ََِز ا٢َ أََتَح٤َّ َ٘ َٓ  ِٕ ٔ اُٟوا اِسَتِد٠ َٗ ْب َوَراصْٔب 

َٕ ٩ِ٣َ صَُو َخِْْر ٣ٔىِّ  ِس اِسَتِد٠َ َ٘ َٓ  ِٕ ٔ إِٔ٪ أَِسَتِد٠ َٓ ًَلَیَّ َوََّل لٔی  ُٖ ََّل  ا َٔ َٜ ی ٨ِ٣َٔضا اِل ٥ُِٜ ََٟوزِٔزُت أَ٪َّ َحوِّ ِٛ ىٔی أَبَا برَِکٕ َوإِٔ٪ أَِتزُ ٌِ ی َي

ِس  َ٘ َُّط  َٓ ُِٓت أ٧َ َز ٌَ َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ُِٜ ٩ِ٣َ صَُو َخِْْر ٣ٔىِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ َّی اہللُ َتَز حَْٔن َذََکَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٕٕ ٔ َُِْرُ ٣ُِشَتِد٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ہ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، انب رعف

ہک بج ریما ابپ ینعی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک زیمخ ایک ایگ وت ںیم اس فتق وموجد اھت ولوگں ےن اؿ یک رعتفی یک افر ےنہک 

ےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک رتمح یک ادیم رکےن فاال ےگل اہلل اعتیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رتہب دبہل اطع رفام



 

 

وہں افر اس ےس ڈرےن فاال وہں ولوگں ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہفیلخ رقمر رفام دںی وت آپ ےن اہک ایک ںیم اہمترے 

ت وک دنسپ رکات وہں ہک اس اعمہلم الختف ےس ریما اعمالمت اک وبھج زدنہ افر رمےن دفونں وصروتں ںیم ربداتش رکفں ںیم اس اب

رتہب  ہصح ربارب وہ اجےئ ہن ہی ھجم رپ وبھج وہ افر ہن ریمے ےئل عفن ارگ ںیم ہفیلخ رقمر رکفں وت قیقحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھجم ےس

ںیہمت اس احؽ ںیم ھجم ےس رتہب فالضف  فالضف ےھت وہنجں ےن ہفیلخ انزمد ایک افر ارگ ںیم ںیہمت اہمترے احؽ رپ وھچڑ دفں وت

ہک  ارشػ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھچڑا اھت دبعاہلل ےن اہک بج آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک ذرک ایک وت ںیم اجؿ ایگ

 آپ یسک وک ہفیلخ انزمد ںیہن رفامںیئ ےگ۔

 فہ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، انب رع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ رقمر رکےن افر اس وک وھچڑےن ےک ایبؿ ںیم
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اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، اسحٙ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ِبْس  َحسَّ ًَ ُٙ َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ارٔبَْة  َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوأَ َو

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َسا٥ْٟٔ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ َؼَة  أَِخبََر٧َا و  ِٔ ًَلَی َح ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َِٟت  ا َ٘ َٓ  ِّ ُت أَن ِٔ َح٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َٓا١ًْٔ  َّطُ  َِٟت إ٧ٔ ا َٗ  ١َ ٌَ ِٔ ٠ُُِٗت ٣َا کَاَ٪ َٟٔی ا٢َ  َٗ  ٕٕ ٔ ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ أَبَاَک َُِْرُ ٣ُِشَتِد٠ ی أُک٤ُِّ٠َُط فٔی َذَٟٔک أَ

َّی ٤ََّا أَِح١ُٔ٤ بَٔی٤ٔیىٔی َجَبًّل َحً أ٧َ َٛ ٨ُُِٜت  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ أُک٤ِِّ٠َُط  َٟ َّی ََُسِوُت َو َٜتُّ َحً َش ٩ًَِ َحا٢ٔ  َٓ َٟىٔی  َ َشأ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓسَخ٠ُِت  ُت  ٌِ َرَج

 َٟ َضا  َٟ ُٗو َ َِٟیُت أَِ٪ أ آ َٓ ّة  َٟ ا َ٘ وُٟوَ٪ ٣َ ُ٘ ُت ا٨َّٟاَض َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ُط إ َٟ ٠ُُِٗت  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٕٕ ا٨َّٟأض َوأ٧ََا أُِخبٔرُُظ  ٔ ََّک َُِْرُ ٣ُِشَتِد٠ ٤ًَُوا أ٧َ َک َز

 ٔ ََٟک َراعٔی إٔب ِو کَاَ٪  َٟ َُّط  وِ َوإ٧ٔ َٗ ُط  َ٘ َٓ َوا َٓ ا٢َ  َٗ ًَاَیُة ا٨َّٟأض أََطسُّ  ٍَ رَفٔ ِس َؿیَّ َٗ َضا َرأَیَِت أَِ٪  َٛ ٥ٕ٨ََُ ث٥َُّ َجائََک َوَتَز ٍَ ١ٕ أَِو َراعٔی  َوَؿ َٓ لٔی 

َٟئ٩ِٔ ََّل أَِس  ِّی  ٔن ُى زٔی٨َطُ َوإ َٔ زَّ َوَج١َّ َیِح ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َ٘ َٓ ٔلَیَّ  ُط إ ٌَ َٓ ًَّة ث٥َُّ َر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَِسطُ َسا َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ِٕ ٔ َتِد٠

ََٓواہللٔ ٣َا صَُو إَّٔلَّ أَِ٪ َذََکَ َرُس  ا٢َ  َٗ  َٕ ِس اِسَتِد٠َ َٗ إٔ٪َّ أَبَا برَِکٕ  َٓ  ِٕ ٔ ِٕ َوإِٔ٪ أَِسَتِد٠ ٔ ٥ِ َيِشَتِد٠ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

 َٓ َُِْرُ ٣ُِشَتدِ َوأَبَا برَِکٕ  َُّط  ٥َ أََحّسا َوأ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔس٢َ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٥َِٟ ی٩َُِٜ َٟٔی َُّط  ٤ِٔ٠ُت أ٧َ ٌَ ٕٕ ٔ ٠ 

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، ااحسؼ ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہا وت اوہنں ےن اہک ہک ایک ےھجت ولعمؾ ےہ ہک ریتے ابپ یسک 

وک ہفیلخ رقمر ںیہن رفام رےہ ںیم ےن اہک فہ اس رطح ںیہن رکںی ےگ رضحت ہصفح ےن اہک فہ ایس رطح رکےن فاےل ںیہ سپ ںیم ےن 

 اس ابرے ںیم وگتفگ رکفں اگ رھپ ںیم اخومش راہ اہیں کت ہک ںیم ےن حبص یک اس احؽ ںیم ہک آپ ےس مسق ااھٹیل ہک ںیم آپ ےس

 وگتفگ ہن یک افر ںیم مسق ااھٹےن یک فہج ےس اس رطح وہ ایگ اھت ہک ںیم اےنپ اہھت رپ اہپڑ ااھٹات وہں اہیں کت ہک ںیم ولاٹ افر رضحت رمع

 اوہنں ےن ھجم ےس ولوگں ےک ابرے ںیم وپاھچ افر ںیم ےن آپ وک اتب ا رھپ ںیم ےن رعض ایک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہا وت

ںیم ےن ولوگں وک ابت رکےت وہےئ انس وت ںیم ےن مسق ااھٹ یل ہک فہ ابت ںیم آپ ےک اسےنم رعض رکفں اگ ہک اوہنں ےن امگؿ رک ایل 

افوٹنں  ا رکبویں ےک ےئل وکیئ رچفااہ وہ رھپ فہ اںیہن وھچڑ رک آپ ےک ےہ ہک آپ ہفیلخ انزمد ںیہن رکےن فاےل ںیہ افر ارگ آپ ےک 

اپس آاجےئ وت آپ یہی ایخؽ رکںی ےگ ہک اس ےن اضن  رک د ا ےہ افر ولوگں یک دہگناتش اس ےس ز ادہ رضفری ےہ وت رضحت رمع 

 رےہ رھپ ریمی رطػ رس ااھٹ رک رفام ا ےب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ریمی ابت یک وماتقف یک افر ھچک دری کت رس اکھجےئ وہےئ  اےتچ

 کش اہلل اعتیل اےنپ دنی یک افحتظ رفامےئ اگ افر ارگ ںیم یسک وک ہفیلخ رقمر ہن رکفں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب یسک وک

ام ےکچ ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہفیلخ انزمد ںیہن ایک اھت افر ارگ ںیم ہفیلخ رقمر رکفں وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رقمر رف

 ہک فہ ےتہک ںیہ اہلل یک مسق بج اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ذرک ایک وت ںیم ےن ولعمؾ رک ایل

 وک ہفیلخ رقمر ںیہن رفامںیئ ےگ۔ ا ےس ںیہن ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رطہقی ےس اجتفز رک اجںیئ افر فہ یسک

دبع نب دیمح، اقحس، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل  ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، دمحم نب راعف، :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...امرت ےک بلط رکےن افر اس یک رحص رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیما

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اامرت ےک بلط رکےن افر اس یک رحص رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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 ت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زةطیبا٪ ب٩ رفور، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، حرض :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َس  ًَ ث٨ََا  َِٟحَش٩ُ َحسَّ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َُزَة 

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ََّل َتِشأ٢َِ ا ٥َ یَا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل َُِْر  ٩ًَِ ًِٔلیَتَضا  ُ َِٟیَضا َوإِٔ٪ أ ٔ ٕة أُک٠َِٔت إ َٟ َ ٩ًَِ ٣َِشأ ًِٔلیَتَضا  ُ ََّک إِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ِْل٣َٔاَرَة 



 

 

٠َِیَضا ًَ ٕة أ٨ًَُِٔت  َٟ َ  ٣َِشأ

ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا 

دبعارلنمح! اامرت اک  ااؽ تم رکان ویکہکن ارگ ےھجت ریتے  ااؽ ےک دعب ہی اطع رک دی یئگ وت  م اےکس رپسد رک د ے اجؤ ےگ افر اے 

 ارگ ہی ےھجت امےگن ریغب اطع یک یئگ وت ریتی اس اعمہلم ںیم دمد یک اجےئ یگ۔

 ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، نسح، رضحت دبعارلنمح نب رمسة :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اامرت ےک بلط رکےن افر اس یک رحص رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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حٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، یو٧ص، ًلی ب٩ ححز سٌسی، ہظی٥، یو٧ص، ٨٣ؼور، ح٤یس، ابواکا١٣ جحسری، یحٌی ب٩ ی :  راوی

 ح٤از ب٩ زیس، س٤اک ب٩ ًلیہ، یو٧ص ب٩ ًبیس، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حش٩، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ

٩ًَِ یُو٧َُص ح و حَ  ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  سٔیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  سَّ

٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا َة َویُو٧َُص ب٩ِٔ ًُبَِیٕس یُو٧َُص َو٨ِ٣َُؼوٕر َوح٤َُِیٕس ح و َحسَّ ٔلیَّ ًَ

ضُ  اَ٪ ک٠ُُّ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث جَ َوصَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس٤َُزَة   ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٥ِ ٕ  زٔیز

حد ری، امحد نب زدی، امسک نب ہیطع، 
خ 

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، ویسن، یلع نب رجح دعسی، میشہ، ویسن، وصنمر، دیمح، اوبااکلم 

سن نب دیبع، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ، فلتخم اانسد ےس یہی دحثی رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےن یبن یلص اہلل وی

 ہیلع فملس ےس رجری یک دحثی یہ رطح رفاتی یک ےہ۔

حد ری، امحد نب زدی، امسک نب ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، ویسن، یلع نب رجح دعسی، میشہ، ویسن، وصنمر، دیمح، اوبااکلم  :  رافی
خ 

 ہیطع، ویسن نب دیبع، اشہؾ نب اسحؿ، نسح، دبعارلنمح نب رمسہ

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماامرت ےک بلط رکےن افر اس یک رحص رکےن ےس رفےنک ےک ایب
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

اََّل َحسَّ  َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة 

ا٢َ أََحُس ا َ٘ َٓ ًَِمِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َوَرُجًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ز٧َِا ٣ُوَسی  ٟزَُّج٠َِْٔن یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٣َِّ

ًَلَی صَ  ِّی  َّا َواہللٔ ََّل ٧َُول ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٔک  ا٢َ اِْلََخُ ٣ِٔث١َ ذَٟ َٗ َّ َوَج١َّ َو ًَز َک اہللُ  ٔف ٣َا َوَّلَّ ٌِ َٟطُ َوََّل أََحّسا ًَلَی َب َ ١ٔ٤َ أََحّسا َسأ ٌَ ِٟ َذا ا

٠َِیطٔ  ًَ َؾ   رَحَ

ومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر دف آدیم اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی نب دبع اہلل، رضحت اوب

ریمے اچچ ےک وٹیبں ںیم ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ وت اؿ دف آدویمں ںیم ےس اکی ےن 

 ےئک ںیہ اؿ ںیم ےس یسک کلم ےک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس وج اہلل اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک کلم اطع

اعمالمت امہرے رپسد رکدںی افر دفرسے ےن یھب ایس رطح اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل یک مسق مہ اس اکؾ رپ اس وک 

 امومر ںیہن رکےت وج اس اک  ااؽ رکات وہ  ا اس یک رحص رکات وہ۔

 ہم، ربدی نب دبعاہلل، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، اوبااس :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اامرت ےک بلط رکےن افر اس یک رحص رکےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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ًبیساہلل ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس ٗلا٪، َقة ب٩ خاٟس، ح٤یس ب٩ ہًل٢، ابوبززہ، حرضت  :  راوی

 ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى َّٔلب٩ِٔ حَ  ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ةُ ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا َُقَّ اُ٪ َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس اََّل َحسَّ َٗ ات٥ٕٔ 

 َّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َب٠ُِت إ ِٗ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی أَ َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو بُزَِزَة  ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َعٔی َرُجًَلٔ٪ َخأٟٕس َحسَّ ی اہللُ 

َّی اہللُ  ٩ِ٣ٔ  ١َ٤َ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ِٟ کًَٔلص٤َُا َسأ٢ََ ا َٓ ٩ًَِ َيَشارٔی  ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی َواِْلََخُ  َن أََحُسص٤َُا  زٔیِّْ ٌَ ٥َ َيِشَتاُک اِِلَِط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

َّٟٔذی  ٠ُِت َوا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِیٕص  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ و٢ُ َیا أَبَا ٣ُوَسی أَِو َیا  ُ٘ ا٢َ ٣َا َت َ٘ ُٔٔشض٤َٔا َٓ ًَلَی ٣َا فٔی أَِن انٔی  ٌَ ِّٙ ٣َا أَك٠َِ َِٟح َثَک بٔا ٌَ َب

 َ٘ َٓ ٠ََؼِت  َٗ ِس  َٗ تٔطٔ َو َٔ ٔلَی ٔسَواٛٔطٔ َتِحَت َط ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ ا٢َ َو َٗ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َُّض٤َا یَِل٠َُبأ٪ ا زُِت أ٧َ ٌَ ًَلَی َو٣َا َط  ١ُٔ٤ ٌِ ٩َِٟ أَِو ََّل َنِشَت ا٢َ 

٨َٔ٠٤َا ٩ِ٣َ أََراَزُظ َولَ  اَذ ًَ ٌَ طُ ٣ُ ٌَ َِٟی٩ٔ٤َ ث٥َُّ أَِتَب ًَلَی ا َثُط  ٌَ َب َٓ ِیٕص  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ب٩َِ َجَب١ٕ ٩ِٜٔ اذَِصِب أ٧ََِت یَا أَبَا ٣ُوَسی أَِو یَا 



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا َصَذا  َٗ  ْٙ َ َٟطُ ؤَساَزّة َوإَٔذا َرُج١ْ ٨ًَِٔسُظ ٣ُوث َِٟقی  ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ َوأَ َٗ ٠ًََِیطٔ  ٔس٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٍَ أَِس٥َ٠َ ث٥َُّ َراَج َٓ َصَذا کَاَ٪ یَُضوزٔیًّا 

ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ اِج٠ِٔص َن َ٘ َٓ اُئ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  ـَ َٗ َت١َ  ِ٘ َّی ُي ا٢َ ََّل أَِج٠ُٔص َحً َٗ َز  َتَضوَّ َٓ ِؤئ  َت١َ زٔی٨َُط زٔی٩َ اٟشَّ ِ٘ َّی يُ ٢َ ََّل أَِج٠ُٔص َحً

أ٣ََ  َٓ اُئ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ ثًََلَث ٣َزَّإت  ـَ ُٗو٦ُ َٗ َٓأ٧ََا٦ُ َوأَ ا أ٧ََا  اْذ أ٣ََّ ٌَ ا٢َ أََحُسص٤َُا ٣ُ َ٘ َٓ ِی١ٔ  َِٟ٘ٔیا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ا ا ت١َٔ ث٥َُّ َتَذاََکَ ُ٘ َٓ َز بٔطٔ 

ِو٣ًَٔی َٗ  َوأَِرُجو فٔی ٧َِو٣ًَٔی ٣َا أَِرُجو فٔی 

دہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دیبع اہلل نب دیعس، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس اطقؿ، رقة نب اخدل، دیمح نب الہؽ، اوبرب

رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ آ ا افر ریمے اسھت ارعشویں ںیم ےس دف آدیم ےھت اؿ ںیم ےس اکی ریمی داںیئ 

 اہلل ہیلع فملس رطػ افر دفرسا ریمی ابںیئ رطػ افر اؿ دفونں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس یسک دہعے اک  ااؽ ایک افر یبن یلص

وسماک رفام رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اوبومیس!  ا رفام ا اے دبعاہلل نب سیق!  م ایک ےتہک وہ ںیم ےن رعض ایک 

 اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت وعبمث رفام ا ےہ ہک اؿ دفونں ےن اےنپ دؽ یک ابت رپ ےھجم علطم

ںیہن ایک اھت افر ہن ںیم اجؿ اکس ہک ہی بصنم فدہعہ بلط رکںی ےگ اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک وگ ا ںیم داتھکی وہں یکپ 

وسماک وک وج وہٹن ےک ےچی ئگ  یکچ ےہ ہک مہ اےس یسک بصنم فدہعہ رپ اعلم رقمر ںیہن رکںی ےگ وج اس اک ارادہ ر ےنھ فاال وہاگ 

ومیس  ا رفام ا اے دبعاہلل نب سیق وت اج افر اںیہن نمی جیھب د ا رھپ اؿ ےک ےھچیپ رضحت اعمذ نب لبج وک اجیھب سپ بج ہی نکیل اے اوب

اوبومیس ےک اپس ےچنہپ وت اوہنں ےن اہک ارتےئ افر اؿ ےک ےئل اکی دگا اھچب د ا افر اؿ ےک اپس اس فتق آدیم دنباھ وہا اھت رضحت 

ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ اوہنں ےن اہک ہی وہیدی اھت رھپ املسمؿ وہایگ رھپ اےنپ رپاےن دنی یک رطػ ولٹ ایگ افر  اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

وہیدی وہایگ رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم اس فتق کت ہن وھٹیبں اگ بج کت اےس اہلل افر اس ےک ر اؽ ےک ہلصیف 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک آپ رشتفی رںیھک مہ اےس لتق رکےت ںیہ  لتق ہن رک د ا اجےئ رضحت اوبومیس ےک اطمقب

رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن نیت رمہبت رفام ا ںیم اس فتق کت ہن وھٹیبں اگ بج کت اےس اہلل افر اس ےک ر اؽ ےک ہلصیف 

 ایگ رھپ اؿ دفونں ااحصب ںیم رات ےک  ماؾ ےک ےک اطمقب لتق ہن رکد ا اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح د ا افر اےس لتق ایک

ابرے ںیم ذمارکہ وہا وت رضحت اعمذ ریض اہلل ےن رفام ا ںیم  اات یھب وہں افر  ماؾ یھب رکات وہں افر ںیم اینپ دنین ںیم یھب ایس ارج 

 فوثاب یک ادیم راتھک وہں وج اےنپ  ماؾ ںیم وثاب یک ادیم راتھک وہں۔

 ، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس اطقؿ، رقة نب اخدل، دیمح نب الہؽ، اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب دیعس :  رافی

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

  



 

 

 ...الب رضفرت اامرت ےک بلط رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 الب رضفرت اامرت ےک بلط رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
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ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابوطٌیب، اب٩ ٟیث، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ابی حبیب، برک ب٩ ٤ًز، حارث ب٩ یزیس  :  راوی

 ہ، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضمی، اب٩ ححْر

ثَىٔی ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس  ِیُب ب٩ُِ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ثَىٔی أَبٔی ُط َّیِِٔ َحسَّ ِیٔب ب٩ِٔ اٟل ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ٕس َحسَّ ٌِ

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ یَزٔیَس  ٩ًَِ ا ٤ِزٕو  ًَ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَََّل َحبٔیٕب  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ   ٔ بَر ِٛ َ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَُحَِْرَة اِِل مٔیِّ  َِٟحرِضَ ا

 ٔ ََّضا أ٣ََا٧َُة َوإ ْٕ َوإ٧ٔ ٌٔی ََّک َؿ ا٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ إ٧ٔ َٗ ٜٔٔيی ث٥َُّ  ًَلَی ٨ِ٣َ َب بَٔیٔسظٔ  رَضَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ٔ٤ُىٔی  ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َتِشَت ََّضا یَِو٦َ ا خٔزِْی َو٧ََسا٣َْة  ٧

٠ًََِیطٔ ٓٔیَضا َّٟٔذی  َضا َوأَزَّی ا ِّ٘  إَّٔلَّ ٩ِ٣َ أََخَذَصا بَٔح

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اوببیعش، انب ثیل، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، رکب نب رمع، احرث نب سیدی رضحیم، انب ریجحہ، 

ض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اعلم ہن رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رع

انبںیئ ےگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ابمرک ریمے دنکوہ رپ امر رک رفام ا اے اوبذر وت زمکفر ےہ افر ہی اامرت اامتن ےہ 

ؼ وپرے ےئک افر اس ابرے ںیم وج اس یک افر ہی  ماتم ےک دؿ یک ر اایئ افر رشدنمیگ ےہ  ااےئ اس ےک سج ےن اس ےک وقح

 ذہم داری یھت اس وک ادا ایک۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اوببیعش، انب ثیل، ثیل نب دعس، سیدی نب ایب بیبح، رکب نب رمع، احرث نب سیدی رضحیم،  :  رافی

 انب ریجحہ، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 الب رضفرت اامرت ےک بلط رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س سٌسی، اب٩ ابی ایوب، ًبیساہلل ب٩ ابی جٌرف َقشی، سا٥ٟ زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زہْر، ًبساہلل ب٩ یزی :  راوی



 

 

 ب٩ ابی سا٥ٟ جیظانی، حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ  ث٨ََا  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ٔئ  ٤ُِِْٟقٔ ٩ًَِ ا ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی  ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ا َس

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟحِیَظانٔیِّ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی َسا٥ٕٟٔ ا ٔشیِّ  ُِْٟقَ رَفٕ ا ٌِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َج َّی اہللُ أَیُّوَب  ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِّی أََراَک  ٔن ا٢َ یَا أَبَا َذٓرٕ إ َٗ ََّْٟنَّ ٣َا٢َ یَتٔی٥ٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَلَی اث٨َِِْٔن َوََّل َتَو َز٪َّ  ٔسی ََّل َتأ٣ََّ ِٔ ََٟک ٣َا أُحٔبُّ ٨َٟٔ ِّی أُحٔبُّ  ٔن ا َوإ ّٔ ٌٔی  َؿ

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، دبعاہلل نب سیدی دعسی، انب ایب اویب، دیبع اہلل نب ایب رفعج رقیش، اسمل نب ایب اسمل 

این، رضحت اوبذر

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اے اوبذر ریض اہلل اعتٰیل  ج  

ہنع ںیم ےھجت فیعض فانوتاں ایخؽ رکات وہں افر ںیم ریتے ےئل فیہ دنسپ رکات وہں وج اےنپ ےئل دنسپ رکات وہں  م دف آدویمں رپ یھب 

 اک فایل اننب۔احمک ہن اننب افر ہن امؽ میتی 

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، دبعاہلل نب سیدی دعسی، انب ایب اویب، دیبعاہلل نب ایب رفعج رقیش، اسمل نب ایب  :  رافی

این، رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

 اسمل ج  

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

  

 ...احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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٤٧ْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، اب٩ زی٨ار، اب٩ ٤٧ْر، ابوبرک، حرضت اب٩  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اب٩ :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ىٔی اب٩َِ زٔی٨َإر َحسَّ ٌِ ٤ِزٕو َي ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َة 

َّی اہللُ ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕ َوأَبُو برَِکٕ یَِب٠ُ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ أَِوٕض  ا٢َ ًَ َٗ  ٕ ٥َ َوفٔی َحٔسیٔث ُزَصِْر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔشٔلْ ِ٘ ٤ُِٟ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ َوَج١َّ َوک٠َِٔتا یََسیِطٔ َٗ ًَز ٩ًَِ َی٤ْٔٔن اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَلَی ٨َ٣َابَٔز ٩ِ٣ٔ ٧ُوٕر  َن ٨ًَِٔس اہللٔ 

ٔسُٟوَ٪ فٔی ح٤ُِٜٔض٥ِٔ َوأَص٠ِٔیض٥ِٔ َو٣َا َوُٟوا ٌِ َّٟٔذی٩َ َي  َی٤ْْٔن ا

، اوبرکب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب دانیر، انب ریمن



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ااصنػ رکےن فاےل رنمح ےک داںیئ اجبن افر اہلل ےک زندکی ونر 

ایعؽ ںیم دعؽ فااصنػ رکےت ےک ربنمفں رپ وہں ےگ افر اہلل ےک دفونں داںیئ اہھت ںیہ ہی فہ ولگ وہں ےگ وج اینپ راع ا افر الہ ف

 وہں ےگ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، انب دانیر، انب ریمن، اوبرکب، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی، اب٩ وہب، رح٠٣ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ط٤اسہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ٨ًہ، حرضت  :  راوی

 ب٩ ط٤اسہ ًبساٟزح٩٤

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َ   ٩ًَِ ٠َ٣َُة  ثَىٔی رَحِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ًَائَٔظَة َحسَّ ا٢َ أََتِیُت  َٗ اَسَة 

 َٟ ا َ٘ َٓ ٠ُِت َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َِٔصَ  ُ٘ َٓ ٩ِ أ٧ََِت  َِٟت ٤٣َّٔ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ  ا٢َ ٣َا أَِسأََُٟضا  َ٘ َٓ  ٔ َُزَات٥ُِٜٔ صَٔذظ َٕ کَاَ٪ َػاحٔب٥ُُِٜ َل٥ُِٜ فٔی  ِی َٛ ِت 

 ِٟ ٔلیطٔ ا ٌِ ُی َٓ ِبُس  ٌَ ِٟ َْر َوا ٌٔ َِٟب ٔلیطٔ ا ٌِ َٓیُ ٌْٔرُ  َِٟب ُج١ٔ ٨٣َّٔا ا ََٟی٤ُوُت ٟرٔلَّ ٨َ٤ِا ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا إِٔ٪ کَاَ٪  َ٘ ٔلیطٔ َن ٌِ ُی َٓ ٔة  َ٘ َٔ ٔلَی ا٨َّٟ ِبَس َویَِحَتاُد إ ٌَ

ةَ  َ٘ َٔ ُت ٩ِ٣ٔ  ا٨َّٟ ٌِ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ أَخٔی أَِ٪ أُِخبَٔرَک ٣َا َس٤ٔ ١َ فٔی ٣َُح٤َّ ٌَ َٓ َّٟٔذی  ىٔی ا ٌُ َُّط ََّل ی٨َ٤َِ َِٟت أ٣ََا إ٧ٔ ا َ٘ َّی اہللُ َٓ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ًٔی َطِیّئا  ٔ أ٣َُّ و٢ُ فٔی بَِیًٔی َصَذا ا٠َُّٟض٥َّ ٩ِ٣َ َولَٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًٔی ًَ ٔ أ٣َُّ ٠َِیطٔ َو٩ِ٣َ َولَٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ًَ  ِٙ ُ٘ اِط َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ   َّٙ َظ َٓ

ِٙ بٔطٔ  ُٓ اِر َٓ َٙ بٔض٥ِٔ  َٓ  َطِیّئا رَفَ

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رحہلم، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت دبعارلنمح نب امشہس ےس 

اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس ھچک وپےنھچ ےک ےئل احرض وہا وت دیسہ ےن رفام ا  م نک ولوگں ںیم ےس وہ ںیم  رفاتی ےہ ہک ںیم دیسہ اعہشئ ریض

ےن رعض ایک الہ رصم ںیم ےس اکی آدیم وہں وت دیسہ ےن رفام ا اہمترا اسیھت اہمترے اسھت زغفہ ںیم ےسیک شیپ آات ےہ ںیم ےن 

اطع رکات ےہ افر الغؾ  ارگ مہ ںیم ےس یسک آدیم اک افٹن رم اجےئ وت فہ اےس افٹن رعض ایک مہ ےن اس ںیم وکیئ انوگار ابت ںیہن اپیئ

ےک دبےل الغؾ اطع رکات ےہ افر وج رخچ اک اتحمج وہ اےس رخہچ اطع رکات ےہ دیسہ ےن رفام ا ےھجم فہ اعمہلم اس دحثی ےک ایبؿ رکےن 

 اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیم ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع ےس ںیہن رفک اتکس وج اس ےن ریمے اھبیئ دمحم نب اوبرکب ےس ایک ر



 

 

فملس ےن ریمے اس رھگ ںیم رفام ا اے اہلل ریمی اس اتم ںیم ےس سج وک فالتی دی اجےئ افر فہ اؿ رپ یتخس رکے وت وت اس رپ یتخس 

 وت وت یھب اس رپ رنیم رک۔رک افر ریمی اتم ںیم ےس سج وک یسک اعمہلم وک فایل انب ا اجےئ فہ اؿ ےس رنیم رکے 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رحہلم، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل ہنع، رضحت دبعارلنمح نب  :  رافی

 امشہس

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

  

 اک ایبؿ اامرت افر الختف :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم

     226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، جزیخ، اب٩ حاز٦، رح٠٣ہ ٣َصی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ط٤اسہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ُس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٤َِِٟٔصٔ ٠َ٣ََة ا ٩ًَِ رَحِ  ٕ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ب٩ِٔ ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔط٤َاَسَة 

، رحہلم رصمی، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب اح م، انب دہمی، رججی، انب احزؾ

 فملس ےس ایس رطح یک دحثی دفرسی دنس ےس لقن یک ےہ۔

 دمحم نب اح م، انب دہمی، رججی، انب احزؾ، رحہلم رصمی، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم

     227    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ر٣ح، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ اہللُ  َٕ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ  ًَلَی ا٨َّٟأض َرا َّٟٔذی  َٓاِِل٣َْٔرُ ا ٩ًَِ َرًٔیَّتٔطٔ  ٥ُِٜ ٣َِشئُو٢ْ  َٕ َوک٠ُُّ ٥ُِٜ َرا أَََّل ک٠ُُّ

٠َٔضا  ٌِ ًَلَی بَِیٔت َب ٤َِٟزِأَةُ َرأًَیْة  ٨ًَُِض٥ِ َوا ًَلَی أَص١ِٔ بَِیتٔطٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ   َٕ َٟ َرًٔیَّتٔطٔ َواٟزَُّج١ُ َرا ٨ًَُِض٥ِ َوَو ْة  َٟ ٔ َوهَٔی ٣َِشئُو ٔسظ



 

 

٩ًَِ َرًٔیَّتٔطٔ  َٕ َوک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َِشئُو٢ْ  َٓک٥ُُِّٜ٠ُ َرا ٨ًَُِط أَََّل  ٔ َوصَُو ٣َِشئُو٢ْ  ًَلَی ٣َا٢ٔ َسیِّسٔظ  َٕ ِبُس َرا ٌَ ِٟ  َوا

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آاگہ روہ ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص ا

 م ںیم ےس رہ اکی ذہم دار ےہ افر  م بس ےس اؿ یک رتیع ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک اجےئ اگ سپ فہ اریم وج ولوگں اک ذہم دار ےہ 

 ااؽ  اس ےس اس یک رتیع ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک اجےئ اگ افر وج آدیم اےنپ رھگ فاولں اک ذہم دار ےہ اس ےس اؿ ےک ابرے ںیم

یک اجےئ افر تورت اےنپ اخفدن ےک رھگ افر اس یک افالد یک ذہم دار ےہ اس ےس اؿ ےک ابرے ںیم وپاھچ اجےئ اگ افر الغؾ اےنپ آاق 

ےک امؽ اک ذہم دار ےہ اس ےس اس ےک ابرے ںیم وپاھچ اجےئ اگ آاگہ روہ  م ںیم ےس رہ اکی ذہم دار ےہ افر رہ اکی ےس اس یک 

 اھچ اجےئ اگ۔رتیع ےک ابرے ںیم وپ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش، اب٩ ٤٧ْر، اب٩ ٣ثىی، خاٟس ب٩ حارث، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی ٗلا٪،  :  راوی

ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ابوربیٍ، ابوکا١٣، ح٤از ب٩ زیس، زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١، ایوب، ٣ح٤س 

 ب٩ ًث٤ا٪، ہار٪ ب٩ سٌیس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ، ٧آٍ،

ث٨ََا أَبٔی ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا  و َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ح و َحسَّ

٩ًَِ ًُ  َخأْٟس  ُض٥ِ  اَ٪ ک٠ُُّ لَّ َ٘ ِٟ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ بَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ح و َي

ثَىٔی  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ا  ٌّ ٌٔی١ُ َج٤ٔی ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

 َ ث ىٔی اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ ح و َحسَّ ٌِ اُک َي حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ٨َا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِ  ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَىٔی أَُسا٣َُة ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ   ٕب َحسَّ

وباکلم، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ریمن، انب ینثم، اخدل نب احرث، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی اطقؿ، دیبع اہلل نب رمع، اوبرعیب، ا

ریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، دمحم نب راعف، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، اہرؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم، امحد نب زدی، ز

 انعف، انب رمع، ثیل، انعف، ایس دحثی یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ۔



 

 

، ییحی اطقؿ، دیبعاہلل نب رمع، اوبرعیب، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب، انب ریمن، انب ینثم، اخدل نب احرث، دیبعاہلل نب دیعس :  رافی

اوباکلم، امحد نب زدی، زریہ نب رحب، الیعمس، اویب، دمحم نب راعف، انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، اہرؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، 

 ااسہم، انعف،

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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 ابواسحٙ، حش٩ ب٩ برش، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  َٙ َوَحسَّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز بَٔضَذا ٣ٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ِث١َ ا

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث 

 ایس رطح رمفی ےہ۔ اوب ااحسؼ ، نسح نب رشب، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک

 اوباقحس، نسح نب رشب، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل، انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ںیم احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ
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یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ححز، اس٤ٌی١ ب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ و َحسَّ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  ٕ ک٠ُُّ ٌٔیٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس وَب َو

 َ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌ ثَىٔی رَحِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ زٔی٨َإر 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ىَی یُو٧ُُص  ٌِ و٢ُ ب٤َٔ ُ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ َي

ا٢َ َوَحٔش  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ َحٔسیٔث ٧َآ َٕ فٔی ٣َا٢ٔ أَبٔیطٔ َو٣َِشئُو٢ْ  ا٢َ اٟزَُّج١ُ َرا َٗ ِس  َٗ َُّط  ِبُت أ٧َ

 َرًٔیَّتٔطٔ 



 

 

ہنع ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ملس ےن اراشد رفام ا آدیم اےنپ ابپ ےک امؽ اک ذہم دار ےہ افر اس ےس ایکس ذہم داری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ےک ابرے ںیم وپاھچ اجےئ اگ۔

ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح، الیعمس نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر، برس ب٩ سٌیس، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت  اح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩ وہب، :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َرُج١ْ َس٤َّ  ًَِمِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَ َحسَّ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٕ اُظ َو َِْٜر ُ ٩ِ ب

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ ثَطُ  ٌٔیٕس َحسَّ ىَی٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس ٌِ ٤َِٟ  ا

یض اہلل اعتٰیل ادمح نب دبعارلنمح، انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رسب نب دیعس، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ر

 ہنع یک رفاتی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس رطح اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

ادمح نب دبعارلنمح، انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رسب نب دیعس، دبعاہلل نب رمع، رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ يشار ٣زنی، حرضت حش٩ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ طیبا٪ ب٩ رفور، ابواطہب، حش٩، ًبیساہلل ب٩ زیاز، ١ٌ٘٣ :  راوی

 ٣َ ٕ ًَاَز ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ زٔیَاز ا٢َ  َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو اِِلَِطَضٔب  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٤ُِٟزَنٔیَّ فٔی و َحسَّ ١َٔ٘ ب٩َِ َيَشإر ا ٌِ

 ِّ ٔن ١ْٔ٘ إ ٌِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ  ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ لٔی ٣ََزٔؿطٔ ا ِو  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ثَُک َحٔسیّثا َس٤ٔ ی ٣َُحسِّ



 

 

ًَِبٕس َيِشتَرًِٔی و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ثُِتَک إ ّة ی٤َُوُت َیِو٦َ ی٤َُوُت طٔ اہللُ َرًٔیَّ َحَیاّة ٣َا َحسَّ

َِٟح٨َّةَ  ٠َِیطٔ ا ًَ ٦َ اہللُ   َوصَُو َُاغٌّ َٟٔزًٔیَّتٔطٔ إَّٔلَّ رَحَّ

ابیشؿ نب رففخ، اوبابہش، نسح، دیبع اہلل نب ز اد، لقعم نب اسیر زمین، رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک دیبع اہلل 

 اعتٰیل ہنع یک رمض فافت ںیم ایعدت ےک ےئل ےئگ وت رضحت لقعم ےن اہک ںیم ھجت ےس نب ز اد رضحت لقعم نب اسیر زمین ریض اہلل

ایسی دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین ےہ ارگ ںیم اجاتن ہک ریمی زدنیگ ابح  ےہ وت ںیم ایبؿ ہن 

ےت ےھت سج دنبہ وک اہلل ےن رتیع رپ ذہم دار انب ا وہ افر سج دؿ فہ رمے رکات ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفام

 ایختن رکےن فاال وہ اینپ راع ا ےک اسھت وت اہلل ےن اس رپ تنج رحاؾ رک دی ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ، اوبابہش، نسح، دیبعاہلل نب ز اد، لقعم نب اسیر زمین، رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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 یٍ، یو٧ص، حش٩ ب٩ زیاز، ١ٌ٘٣ ب٩ يشار، حرضت حش٩ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زر :  راوی

 ًَ ا٢َ َزَخ١َ اب٩ُِ زٔیَازٕ  َٗ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص   ٍٕ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َيَشإر َوصَُو و َحسَّ ٌِ لَی ٣َ

ٍْ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی ا َ َؤج ث ٩ِ ِٔلَُحسِّ ُٛ ٥َِٟ أَ ثُِتَک أَِو  ا٢َ ٣َا َحسَّ َٗ َِٟیِو٦ٔ  ِب١َ ا َٗ ثَِتىٔی صََذا  ٨َِت َحسَّ ُٛ ا٢َ أََّلَّ  َٗ  َک ِِلَِطَضٔب َوَزاَز 

ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع، ویسن، نسح نب ز اد، لقعم نب اسیر، رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب ز اد لقعم 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہا افر فہ فیلکت ںیم ےھت ابح  دحثی ایس رطح ےہ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک انب ز اد ےن نب اسیر ر

 اہک آپ ےن ہی دحثی آج ےس ےلہپ ویکں ہن ایبؿ یک؟لقعم ےن رفام ا ںیم ےن ریتے ےئل ایبؿ ہن یک  ا رفام ا ںیم ےھجت ہی ایبؿ ہن رکات۔

 سیدی نب زر،ع، ویسن، نسح نب ز اد، لقعم نب اسیر، رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی،  :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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ابوُشا٪ س٤عی، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اسحٙ، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازة، ابو٠٣یح، ًبیساہلل ب٩  :  راوی



 

 

 زیاز، حرضت ابوا٠٤ٟیح

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣ُحَ  ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َوإِٔسَح اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ اذُ و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َّ٤

 ١ٔٔ٘ ٌِ ًَلَی ٣َ ٠٤َِٟٔیٔح أَ٪َّ ًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ زٔیَازٕ َزَخ١َ  ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ َُٟط ب٩ُِ صَٔظا٦ ا٢َ  َ٘ َٓ ب٩ِٔ َيَشإر فٔی ٣ََزٔؿطٔ 

 ٌِ َّی اہللُ ٣َ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ثَِک بٔطٔ َس٤ٔ ٥ِ أَُحسِّ َٟ ٤َِِٟؤت  ِّی فٔی ا ِوََّل أَن َٟ ثَُک بَٔحٔسیٕث  ِّی ٣َُحسِّ ٔن و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ١ْٔ٘ إ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٥َِٟ یَِسُخ١ِ  َُٟض٥ِ َوی٨ََِؼُح إَّٔلَّ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ث٥َُّ ََّل َیِحَضُس  ٕ یَلٔی أ٣ََِز ا َِٟح٨َّةَ أ٣َْٔر ُض٥ِ ا ٌَ ٣َ 

ج ےس رفاتی

ملئ 
ل

 اوباسغؿ یعمس، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، ااحسؼ ، اعمذ نب اشہؾ، اتقدة، اوبحیلم، دیبع اہلل نب ز اد، رضحت اوبا

کی دحثی ےہ ہک دیبع اہلل نب ز اد رضحت لقعم نب اسیر یک امیبری ںیم اؿ ےک اپس آ ا وت اس ےس رضحت لقعم ےن رفام ا ںیم ےھجت ا

 ایبؿ رکےن فاال وہں افر ارگ ںیم رمض ومت ںیم التبم ہن وہات وت ںیم ہی دحثی ےھجت ایبؿ ہن رکات ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

یئ ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت سج آدیم وک املسمونں ےک یسک اعمہلم اک احمک انب ا اجےئ رھپ فہ اؿ یک ریخوخایہ افر الھب

 ےک ےئل دجفدہج ہن رکے وت فہ اؿ ےک اسھت تنج ںیم دالخ ہن وہاگ۔

ج :  رافی

ملئ 
ل

 اوباسغؿ یعمس، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، اقحس، اعمذ نب اشہؾ، اتقدة، اوبحیلم، دیبعاہلل نب ز اد، رضحت اوبا

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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 حرضت ابواسوز ً٘بہ ب٩ ٣رک٦، يٌ٘وب ب٩ اسحٙ، سوازہ ب٩ ابی اسوز، ابو١ٌ٘٣ ب٩ يشار، ًبیساہلل ب٩ زیاز، :  راوی

َٙ أَِخبََرنٔی َسَواَزةُ ب٩ُِ أَبٔی اِِلَِسوَ  وُب ب٩ُِ إِٔسَح ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ١َٔ٘ ب٩َِ َيَشارٕ و َحسَّ ٌِ ثَىٔی أَبٔی أَ٪َّ ٣َ ٔ َحسَّ ز

وزُُظ ٧َِحَو َحٔسی ٌُ ٕ َي أََتاُظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ زَٔیاز َٓ ١ٕٔ٘ ٣َزَٔق  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َِٟحَش٩ٔ   ٔث ا

ہبقع نب ہمرؾ، وقعیب نب ااحسؼ ،  اادہ نب ایب ا اد، اوبلقعم نب اسیر، دیبع اہلل نب ز اد، رضحت اوبا اد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

 ۔لقعم نب اسیر امیبر وہےئ وت اؿ ےک اپس دیبع اہلل نب ز ادہ اؿ یک ایعدت ےک ےیل آ ا ابح  دحثی نسح یک دحثی یک رطح ےہ

 ہبقع نب ہمرؾ، وقعیب نب اقحس،  اادہ نب ایب ا اد، اوبلقعم نب اسیر، دیبعاہلل نب ز اد، رضحت اوبا اد :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 مک یک زسا ےک ایبؿ ںیماحمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل اح
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 طیبا٪ ب٩ رفور، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، ًائذب٩ ٤ًزو، حرضت حش٩ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َّی  َحسَّ ٤ِزٕو َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَائَٔذ ب٩َِ  أَ٪َّ 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ أَِی بُىَیَّ إ َ٘ َٓ  ٕ ًَلَی ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔیَاز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ  و٢ُ إٔ٪َّ رَشَّ اہللُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ل

ٕس اٟزِّ  ٔة أَِػَحأب ٣َُح٤َّ َٟ ٤ََّا أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ ٧َُدا إ٧ٔ َٓ َُٟط اِج٠ِٔص  ا٢َ  َ٘ َٓ إٔیَّاَک أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ُِٟحَل٤َُة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَأئ ا َّی اہللُ  َػل

َُِْرٔص٥ِٔ  َسص٥ُِ َوفٔی  ٌِ ُة َب َٟ ٤ََّا کَا٧َِت ا٨َُّٟدا َْٟة إ٧ٔ ُض٥ِ ٧َُدا َٟ ا٢َ َوَص١ِ کَا٧َِت  َ٘ َٓ 

ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، نسح، اعذئنب رمعف، رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحصب ر اؽ ںیم ےس 

 رضحت اعذئ نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب ز اد ےک اپس ےئگ وت رفام ا اے ےٹیب ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس

ملس رفامےت ےھت ربے ذہم دارفں ںیم ےس اظمل ابداشہ ےہ وت اس ابت ےس انچپ ہک وت اؿ ںیم ےس وہ وت انب ز اد ےن آپ یلص اہلل ہیلع ف

اؿ ےس اہک رشتفی رںیھک۔  م وت ااحصب دمحم اک ٹھچلت وہ ، وت اعذئ ریض اہلل ےن اہک 5 ایک ااحصب ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم یھب 

   ا اؿ ےک ریغ ںیم وہاگ۔ٹھچلت ےہ ےب کش ٹھچلت وت اؿ ےک دعب

 ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، نسح، اعذئنب رمعف، رضحت نسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 مل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیماحمک اعدؽ یک تلیضف افر اظ
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 زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ابوحیا٪، ابی زرًة، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٦َ ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ بَِزاصٔی٥َ 

َْٔٔنَّ  ِٟ ُ ا٢َ ََّل أ َٗ ٥َ أ٣ََِزُظ ث٥َُّ  ًَوَّ ٤َُط َو وَّ ٌَ َٓ ٠ُو٢َ  ُِ ِٟ ََٓذََکَ ا  ٕ ٥َ َذاَت َیِو٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َیحٔیُئ یَوِ  َػل ُٛ ًَلَی أََحَس َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٦َ ا

ُتَک ََّل  ِِ ِس أَب٠َِ َٗ ََٟک َطِیّئا  ُٗو٢ُ ََّل أ٠٣َُِٔک  َ أ َٓ و٢ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُِٔثىٔی  ُ٘ َُٟط ُرَُاْئ َي ْْر  ٌٔ بَتٔطٔ َب َٗ ٥ِ یَحٔیُئ یَِو٦َ َر ُٛ َْٔٔنَّ أََحَس ِٟ ُ  أ

و٢ُ یَا  ُ٘ َی َٓ ُط َح٤َِح٤َْة  َٟ بَتٔطٔ رَفَْض  َٗ ًَلَی َر َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َْٔٔنَّ ا ِٟ ُ ُتَک ََّل أ ِِ ِس أَب٠َِ َٗ ََٟک َطِیّئا  ُٗو٢ُ ََّل أ٠٣َُِٔک  َ أ َٓ َرُسو٢َ اہللٔ أَُِٔثىٔی 

ُٗو٢ُ ََّل  َ أ َٓ و٢ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُِٔثىٔی  ُ٘ اْئ َي َِ ََٟضا ُث بَتٔطٔ َطاْة  َٗ ًَلَی َر َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٥ِ َیحٔیُئ یَِو٦َ ا ُٛ ِس أََحَس َٗ ََٟک َطِیّئا   أ٠٣َُِٔک 



 

 

و٢ُ َیا َرُسو٢َ اہللٔأَب٠َِ  ُ٘ َی َٓ ََٟضا ٔػَیاْح  ْص  ِٔ بَتٔطٔ َن َٗ ًَلَی َر َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٥ِ یَحٔیُئ َیِو٦َ ا ُٛ َْٔٔنَّ أََحَس ِٟ ُ ُتَک ََّل أ ُٗو٢ُ ََّل أ٠٣َُِٔک ِِ َ أ َٓ  أَُِٔثىٔی 

ًَلَی  َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٥ِ َیحٔیُئ یَِو٦َ ا ُٛ َْٔٔنَّ أََحَس ِٟ ُ ُتَک ََّل أ ِِ ِس أَب٠َِ َٗ ُٗو٢ُ ََٟک َطِیّئا  َ أ َٓ و٢ُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَُِٔثىٔی  ُ٘ َی َٓ  ُٙ ٔٔ َْ َتِد ا َٗ بَتٔطٔ رٔ َٗ َر

 َٓ بَتٔطٔ َػا٣ْٔت  َٗ ًَلَی َر َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٥ِ َیحٔیُئ یَِو٦َ ا ُٛ َْٔٔنَّ أََحَس ِٟ ُ ُتَک ََّل أ ِِ ِس أَب٠َِ َٗ ََٟک َطِیّئا  و٢ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُِٔثىٔی ََّل أ٠٣َُِٔک  ُ٘ َی

ُٗو٢ُ ََّل  َ أ ُتَک َٓ ِِ ِس أَب٠َِ َٗ ََٟک َطِیّئا   أ٠٣َُِٔک 

، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اوبایحؿ، ایب زرعة

س یک ذمتم ایبؿ یک افر یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ امہرے درایمؿ ڑھکے وہےئ افر امؽ تمینغ ںیم ایختن اک ذرک رفام ا افر ا

اس وک ڑبا اعمہلم رقار د ا رھپ رفام ا ںیم  م ںیم ےس یسک وک  ماتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آات وہا ہن اپؤں ہک اس یک رگدؿ رپ افٹن  اار 

ںیہن وہں قیقحت  وہاگ وج ڑبڑبا راہ وہاگ افر فہ ےہک اگ اے اہلل ےک ر اؽ ریمی دمد رکںی وت ںیم وہکں اگ ںیم ریتے ےئل یسک زیچ اک امکل

ںیم ےھجت  اچنہ  اک ںیم  م ںیم یسک وک اس احؽ ںیم ہن اپؤں اگ ہک فہ  ماتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس یک رگدؿ رپ  اار وھگڑا 

 ھجت انہنہات وہاگ فہ ےہک اگ اے اہلل ےک ر اؽ ریمی دمد رکںی ںیم وہکں اگ ںیم ریتے اعمہلم ںیم یسک زیچ اک امکل ںیہن وہں قیقحت ںیم

کت  اچنہ  اک وہں ںیم  م ےس یسک وک اس احؽ ںیم ہن اپؤں ہک فہ  ماتم ےک دؿ اس رطح آےئ ہک اس یک رگدؿ رپ  اار رکبی انمنم 

ریہ وہ فہ ےہک اگ اے اہلل ےک ر اؽ ریمی دمد رکںی ںیم وہکں اگ ہک ںیم ریتے اعمہلم ںیم یسک زیچ اک امکل ںیہن وہں قیقحت ںیم ےھجت 

  اک وہں ںیم  م ےس یسک وک ہن اپؤں ہک فہ  ماتم ےک دؿ اس رطح آےئ ہک اس یک رگدؿ رپ و ےنخ فایل وکیئ اجؿ وہ وت فہ اغیپؾ قح  اچنہ

ےہک اگ اے اہلل ےک ر اؽ ریمی دمد رکںی ںیم وہکں اگ ںیم ریتے اعمہلم ںیم یسک زیچ اک امکل ںیہن وہں قیقحت ںیم اغیپؾ قح  اچنہ  اک 

 اپؤں ہک فہ  ماتم ےک دؿ اس رطح آےئ ہک اس یک رگدؿ رپ دلے وہےئ ڑپکے رحتک رک رےہ وہں وت وہں ںیم  م ےس یسک وک ہن

فہ ےہک اگ اے اہلل ےک ر اؽ ریمی دمد رکںی ںیم وہکں اگ ںیم ریتے ےئل یسک زیچ اک امکل ںیہن وہں ںیم ےھجت اغیپؾ قح  اچنہ  اک وہں 

تم ےک دؿ آےئ افر اس یک رگدؿ رپ  اان اچدنی دلا وہا وہاگ فہ ےہک اگ اے اہلل ںیم  م ںیم ےس یسک وک اس احؽ ںیم ہن اپؤں ہک فہ  ما

 ےک ر اؽ ریمی دمد رکںی ںیم وہکں اگ ںیم ریتے ےئل یسک زیچ اک امکل ںیہن وہں ںیم ےھجت اہلل ےک ااکحؾ  اچنہ  اک وہں۔

، اوبرہریہ، رضح :  رافی

 

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، اوبایحؿ، ایب زرعة

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠امی ٪، ابوحیا٪، زہْر ب٩ رحب، جزیز، ابوحیا٪، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، ابوزرًة،  :  راوی

 ابوہزیزہ

ثَىٔ  اَ٪ ح و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ  ٪َ ِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

ٌٔی١َ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث إِٔس٤َ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ا  ٌّ َٔ َج٤ٔی ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ اَ٪ َو٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا اَ٪ أَبٔی َحیَّ  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ

، اوبرہریہ، ایس دحثی اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلس ؿ، اوبایحؿ، زریہ نب رحب، 

 

رجری، اوبایحؿ، امعرہ نب اقعقع، اوبزرعة

 یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ۔

، اوبرہریہ :  رافی

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلس ؿ، اوبایحؿ، زریہ نب رحب، رجری، اوبایحؿ، امعرہ نب اقعقع، اوبزرعة

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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ی ب٩ سٌیس، ابوزرًةب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، اح٤س ب٩ سٌیس ب٩ ػرخزارمی، س٠امی٪ ب٩ رحب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، یحٌ :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ىٔی ا ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ َػرِخٕ اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٩ًَِ َیِحٌَی و َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ب٩َِ َزیِٕس 

٩ًَِ أَبٔی ٌٔیٕس  ُِ  ب٩ِٔ َس ِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َذََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز ًَ َة ب٩ِٔ  ًَ ٤َُط ُزِر وَّ ٌَ َٓ ٠ُو٢َ 

ٔ ٣َا  ث٨ََا ب٨َِٔحو َحسَّ َٓ ثُُط  َس َذَٟٔک یَُحسِّ ٌِ ُت َیِحٌَی َب ٌِ اْز ث٥َُّ َس٤ٔ ا٢َ َح٤َّ َٗ َِٟحٔسیَث  َتؽَّ ا ِٗ ٨ًَِطُ أَیُّوُب َوا ث٨ََا   َحسَّ

نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض 

 

ادمح نب دیعس نب رخصداریم، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب، ییحی نب دیعس، اوبزرعة

ا یک یتخس وک اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امؽ تمینغ ںیم ایختن رکےن اک ذرک رفام ا وت اس یک زس

 ایبؿ رفام ا ابح  دحثی زگر یکچ۔

نب رمعف نب رجری، رضحت  :  رافی

 

ادمح نب دیعس نب رخصداریم، امیلسؿ نب رحب، امحد نب زدی، اویب، ییحی نب دیعس، اوبزرعة

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 احمک اعدؽ یک تلیضف افر اظمل احمک یک زسا ےک ایبؿ ںیم
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یزہ رضی اہلل اح٤س ب٩ حش٩، اب٩ َخاغ، ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوارث، ایوب، یحٌی ب٩ سٌیس ب٩ حیا٪، ابوزرًة، ابوہز :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ إغ َحسَّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َٔخَ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر اَ٪  ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َحیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحو   

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ایس دحثی یک 

 

ادمح نب نسح، انب رخاش، اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، ییحی نب دیعس نب ایحؿ، اوبزرعة

 اکی افر دنس ذرک یک ےہ۔

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب نسح، انب رخاش، اوبرمعم، دبعاولارث، اویب، ییحی نب  :  رافی

 

 دیعس نب ایحؿ، اوبزرعة

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

  

 ...رساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿرساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، ابوبرک، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ْعوہ، ابوح٤یس ساًسی، حرضت  :  راوی

 ابوح٤یس ساًسی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٩ًَِ اٟزُّصِ َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ًَ زٔیِّ َو

٥َ َرُجًّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ٤َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ اِسَت َٗ أًٔسیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ َوَة  َٟطُ اب٩ُِ ٩ًَِ ُْعِ ا٢ُ  َ٘ ٩ِ٣ٔ اِِلَِسسٔ ُي

 ٔ ا٢َ َصَذا َل٥ُِٜ َوصََذا لٔی أُصِٔسَی ل َٗ س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٔة  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ٤ِْزو َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َٗ ٔة  َّی اہللُ ا٠ُّٟتِبٔیَّ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ی 

َح٤َٔس اہلَل َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َس فٔی ًَ ٌَ َٗ ًَل  َٓ و٢ُ َصَذا َل٥ُِٜ َوَصَذا أُصِسَٔی لٔی أَ ُ٘ َی َٓ ُثُط  ٌَ ًَا١ٕ٣ٔ أَبِ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ  َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ  َوأَثِىَی 

ٔ ََّل یَ  ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن َِٟیطٔ أ٦َِ ََّل َوا ٔ َّی ی٨َُِوَز أَیُِضَسی إ طٔ َحً َ بَِیٔت أَبٔیطٔ أَِو فٔی بَِیٔت أ٣ُِّ َحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا إَّٔلَّ َجاَئ ٨َا٢ُ أ

ٌٔزُ ث٥َُّ  ََٟضا ُخَواْر أَِو َطاْة َتِی ْة  َٟطُ ُرَُاْئ أَِو بََْقَ ْْر  ٌٔ ًَلَی ٨ًُُ٘ٔطٔ َب َِٟ٘ٔیا٣َٔة َیِح٠ٔ٤ُُط  تَِی إٔبَِلِیطٔ ث٥َُّ  بٔطٔ یَِو٦َ ا َّی َرأَی٨َِا ًرُِفَ ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ َر



 

 

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ  ُت ٣َزََّتِْٔن َٗ ِِ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ایب رمع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اوبدیمح اسدعی، رضحت اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی 

   

 

 اہک ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونبادس ںیم ےس اکی آدیم وک زوکة فوصؽ رکےن ےک ےئل اعلم رقمر رفام ا ےسج انب ت

 رپ اجات اھت بج فہ فاسپ آ ا وت اس ےن اہک ہی اہمترے ےئل افر ہی ریمے ےئل ےہ وج ےھجم دہہی د ا ایگ ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربنم

افر ہی ےھجم  رشتفی رفام وہےئ اہلل یک دمحفانث ایبؿ یک افر رفام ا اعلم اک ایک احؽ ےہ ےسج ںیم ےن اجیھب فہ آ رک اتہک ےہ ہک ہی اہمترے ےئل

مسق  دہہی د ا ایگ ےہ اس ےن اےنپ ابپ  ا امں ےک رھگ ںیم ےھٹیب وہےئ اک ااظتنر ویکں ہن ایک ہک اس وک دہہی د ا اجات ےہ  ا ںیہن اس ذات یک

 ضہ ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ  م ںیم ےس سج ےن یھب اس امؽ ںیم ےس وکیئ زیچ یل وت فہ  ماتم ےک دؿ 
قی
اس سج ےک 

احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس ےک امؽ وک اینپ رگدؿ رپ ااھٹات وہاگ افٹن ڑبڑباات وہاگ  ا اگےئ ڈاکر ریہ وہیگ  ا رکبی انمنمیت وہیگ رھپ آپ 

اے  یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہوھتں وک اانت دنلب ایک ہک مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ولغبں یک دیفسی دیھکی رھپ دف رمہبت رفام ا

 اہلل ںیم ےن اغیپؾ  اچنہ د ا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، انب ایب رمع، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، اوبدیمح اسدعی، رضحت اوبدیمح اسدعی :  رافی

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

  

 ر الختف اک ایبؿاامرت اف :   ابب

 رساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ
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اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ، ابوح٤یس ساًسی، حرضت ابوح٤یس ساًسی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّ حَ  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس سَّ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ صِزٔیِّ 

٥َ اب٩َِ ا٠ُّٟ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ٤َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌِ ا٢َ اِسَت َٗ أًٔسیِّ  ٤َِٟا٢ٔ اٟشَّ َحاَئ بٔا َٓ ةٔ  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ  ٔ تِبٔیَّةٔ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِزز

ا َ٘ َٓ ٔ َصٔسیَّْة أُصِٔسیَِت لٔی  ا٢َ َصَذا ٣َاُل٥ُِٜ َوصَٔذظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل  ٢َ

ًَل  َٓ ٠َِیطٔ َو  أَ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟیَک أ٦َِ ََّل ث٥َُّ  ٔ َٓت٨َُِوَز أَیُِضَسی إ َک  ِسَت فٔی بَِیٔت أَبٔیَک َوأ٣ُِّ ٌَ ٥َ َخٔلیّبا ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َٗ َس٠َّ

َیاَ٪  ِٔ  َحٔسیٔث ُس

رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اوبدیمح اسدعی،



 

 

   وک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن زوکة فوصؽ رکےن ےک ےئل اعلم رقمر رفام ا اس ےن 

 

رفاتی ےہ ہک ہلیبق ازد ےک اکی آدیم انب ت

 وج ےھجم د ا ایگ وت اےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس امؽ ال رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم شیپ ایک افر اہک ہی اہمترا امؽ ےہ افر ہی دہہی ےہ

فملس ہبطخ ےک  ےن رفام ا وت اےنپ ابپ  ا امں ےک رھگ ںیم ویکں ہن ھٹیب ایگ رھپ مہ دےتھکی ہک ےھجت دہہی د ا اجات ےہ  ا ںیہن رھپ یبن یلص اہلل ہیلع

 ےئل ڑھکے وہےئ ابح  دحثی زگر یکچ۔

 ، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ، اوبدیمح اسدعی، رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿرساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک 
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 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، ابوح٤یس ساًسی، حرضت ابوح٤یس ساًسی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ١َ٤َ َحسَّ ٌِ ا٢َ اِسَت َٗ أًٔسیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ طٔ 

أت بَىٔی ُس٠َِی٥ٕ یُِسعَی اب٩َِ اِِلُتِ  َٗ ًَلَی َػَس  ٔ ٥َ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِزز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا َجاَئ َحاَسَبُط  َّ٤٠ََٓ ٔة  بٔیَّ

 َ٘ َٓ َّی َتأِتَٔیَک َصٔسیَّ َصَذا ٣َاُل٥ُِٜ َوَصَذا َصٔسیَّْة  َک َحً َضًلَّ َج٠َِشَت فٔی بَِیٔت أَبٔیَک َوأ٣ُِّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُتَک ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

١ُٔ٤ اٟزَّ  ٌِ ِّی أَِسَت إٔن َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  َٓ ا ث٥َُّ َخَلب٨ََا  ّٗ ٔ ٨َِت َػاز ُٛ نٔی إِٔ٪  ا َوَّلَّ َّ١ٔ٤َ ٤٣ٔ ٌَ ِٟ ًَلَی ا ُج١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

 َّ طٔ َحً ًَل َج٠ََص فٔی بَِیٔت أَبٔیطٔ َوأ٣ُِّ َٓ و٢ُ َصَذا ٣َاُل٥ُِٜ َوَصَذا صَسٔیَّْة أُصِٔسَیِت لٔی أَ ُ٘ َی َٓ ِتٔی  َیأ َٓ ا اہللُ  ّٗ ٔ ی َتأِتَٔیُط َصٔسیَُّتطُ إِٔ٪ کَاَ٪ َػاز

٩ََّٓ أََحّسا ٨٣ِٔ َواہللٔ ََّل َیأُِخُذ أََحْس ٨ِ٣ُٜٔ  َْلَِْعٔ َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  الَی یَِح٠ٔ٤ُطُ یَِو٦َ ا ٌَ َٟقَٔی اہللَ َت طٔ إَّٔلَّ  ِّ٘ ٔ َح ِْر َِ َٟقَٔی اہللَ ٥ِ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا بٔ  ٥ُِٜ

َّی ُر  ٍَ یََسیِطٔ َحً َٓ زُ ث٥َُّ َر ٌَ ََٟضا ُخَواْر أَِو َطاّة َتِی ّة  ُط ُرَُاْئ أَِو َبَْقَ َٟ ٌّْٔرا  ُت َبَُصَ َیِح١ُٔ٤ َب ِِ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ص١َِ ب٠ََّ َٗ ئَٔی بََیاُق إٔبَِلِیطٔ ث٥َُّ 

ٍَ أُذُنٔی  ًَِیىٔی َوَس٤ٔ

اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، اوبدیمح اسدعی، رضحت اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

   اہک اجات اھت

 

 ہک ونب میلس یک زوکة فوصؽ رکےن ےک ےئل اعلم رقمر رفام ا بج فہ آ ا وت اس ےن امؽ اک ہلیبق ازد ےک اکی آدیم ےسج ت

ہن ھٹیب ایگ  اسحب ایک افر اہک ہی اہمترا امؽ ےہ افر ہی دہہی ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اےنپ ابپ  ا امں ےک رھگ ںیم ویکں

ات ارگ وت اچس ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ہبطخ د ا سپ اہلل یک دمح فانثء ایبؿ رفامیئ اہیں کت ہک ریتے اپس ریتا دہہی ال ا اج

 رھپ رفام ا اامدعب ںیم  م ےس اکی آدیم وک یسک اکؾ ےک ےئل اعلم رقمر رکات وہں سج اک ااظتنؾ اہلل ےن ریمے رپسد ایک ےہ فہ آات ےہ افر



 

 

 دہہی د ا ایگ فہ اےنپ ابپ  ا امں ےک رھگ ںیم ویکں ہن ھٹیب ایگ اہیں کت ہک اس ےک اپس اس اک دہہی اتہک ےہ ہک ہی امؽ اہمترا ےہ افر ہی ےھجم

 ال ا اجےئ ارگ فہ اچس ےہ اہلل یک مسق امؽ زوکة ںیم ےس  م ںیم ےس وج یھب ریغب قح ےک ھچک یھب اتیل ےہ وت  ماتم ےک دؿ اہلل ےس اس احؽ

الدا وہا وہاگ سپ  م ںیم ےس اس صخش وک ںیم رضفر اچہپؿ ولں اگ ہک فہ افٹن ڑبڑباات وہا  ا  ںیم الماقت رکے اگ ہک فیہ امؽ اس رپ

اگےئ ڈرکایت وہیئ  ا رکبی انمنمیت وہیئ اس یک رگدؿ رپ  اار وہں ےگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت دنلب ےئک اہیں کت ہک 

 رھپ رفام ا اے اہلل ایک ںیم ےن اغیپؾ قح  اچنہ ہن د ا ےہ ےسج ریمی آوھکنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ولغبں یک دیفسی دیھکی یئگ

 داھکی افر اکونں ےن انس ےہ۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، اوبدیمح اسدعی، رضحت اوبدیمح اسدعی :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ

     244    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی ٤ًز، سٔیا٪، ہظا٦، ابوَکیب، ًبسة، اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪، اب٩ ا :  راوی

 ًبسہ، اب٩ ٤٧ْر، حرضت ًبسہ اور اب٩ ٤٧ْر

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ٕ َوأَبُو ٣ُ ِبَسةُ َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َ٪ و َحسَّ ًَِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ِیَبَة َحسَّ

ث٨ََا ابِ  ٠ََٓ ح و َحسَّ  ٕ ًَِبَسَة َواب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  َیاُ٪ ک٠ُُّ ِٔ ث٨ََا ُس ٤َا ٩ُ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٛ ا َجاَئ َحاَسَبطُ  َّ٤

ٔ ََّل  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٩٤ُ٠ََّ َواہللٔ َوا ٌِ ٕ َت ا٢َ أَبُو أَُسا٣ََة َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٥ِ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا َوَزاَز فٔی َحسٔیٔث  َٗ ُٛ َیأُِخُذ أََحُس

ا ٣َعٔی َّطُ کَاَ٪ َحأُضّ إ٧ٔ َٓ ٍَ أُذ٧َُاَی َوَس٠ُوا َزیَِس ب٩َِ ثَابٕٔت  ًَِیىٔی َوَس٤ٔ ا٢َ َبَُصَ  َٗ َیاَ٪  ِٔ  ُس

ایفسؿ، اشہؾ، دبعہ، انب ریمن، رضحت  اوبرکبی، دبعة، انب ریمن، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، انب ایب رمع،

دبعہ افر نب ریمن ےس یہ رفاتی ےہ ہک ایس رطح وقنمؽ ےہ ہک بج فہ آدیم آ ا افر اس ےن اسحب ایک افر انب ریمن یک دحثی ںیم ہی 

دحثی ںیم ہی  ےہ ہک  م اجؿ ولےگ اہلل یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ںیم ےس وکیئ ھچک یھب ںیہن اتیل ایفسؿ یک

ااضہف ےہ ہک ریمی آوھکنں ےن داھکی افر ریمے اکونں ےن انس افر  م رضحت زدی نب اثتب ےس وپھچ ول ویکہکن فہ یھب ریمے اسھت 

 وموجد ےھت۔

نب ریمن، اوبرکبی، دبعة، انب ریمن، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ، انب ایب رمع، ایفسؿ، اشہؾ، دبعہ، ا :  رافی



 

 

 رضحت دبعہ افر انب ریمن

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ

     245    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، طیبانی، ًبساہلل ب٩ ذٛوا٪، ابوز٧از، ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت ابوح٤یس ساًس ی :  راوی

َواَ٪ َوصَُو أَ  ِٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َذ  ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََاظ إِٔسَح ًَ و َحسَّ ٩ًَِ بُو اٟز٧َِّازٔ   ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ِ ُْعِ

 َٓ ٔة  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ ١َ٤َ َرُجًّل  ٌِ ٥َ اِسَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أًٔسیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١َ أَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ٌَ َح َٓ  ٕ ثْٔر َٛ  ٕ َحاَئ بَٔشَواز

ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ  ٔلَیَّ  و٢ُ َصَذا َل٥ُِٜ َوَصَذا أُصِسَٔی إ ُ٘ َّی اہللُ  َي َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ أًسٔیِّ أََس٤ٔ ٠ُِت ِٔلَبٔی ح٤َُِیٕس اٟشَّ ُ٘ َٓ َوةُ  ا٢َ ُْعِ َٗ

ٔلَی أُذُنٔی ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 اسدعی ےس رفاتی ےہ ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ابیشین، دبعاہلل نب ذوکاؿ، اوبزاند، رعفہ نب زریب، اوبدیمح اسدعی، رضحت اوبدیمح

ہی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی آدیم وک دصہق یک فوصیل ےک ےئل اعلم رقمر رفام ا فہ ریثک امؽ ےل رک احرض وہا افر ےنہک اگل 

ےس وپاھچ ایک  م اہمترے ےئل ےہ افر ہی ےھجم دہہی د ا ایگ ےہ رھپ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئ رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اوبدیمح اسدعی 

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی  ین وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنم ابمرک ےس ریمے اکونں ےن 

 انس۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ابیشین، دبعاہلل نب ذوکاؿ، اوبزاند، رعفہ نب زریب، رضحت اوبدیمح اسدع ی :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ

     246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ًسی ب٩ ٤ًْرہ ٨ٛسی، حرضت ًسی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ ب٩ جز :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٤ًْر ٨ٛسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس  ث٨ََا إِٔس٤َ َِٟحزَّاحٔ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِیٔص َحسَّ َٗ ًَٔسیِّ    ٩ًَِ ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ 



 

 

٨َ٠ِ٤َاُظ ٣ٔ  ٌِ و٢ُ ٩ِ٣َ اِسَت ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٨ِٜٔسٔیِّ  ٤ًََْٔرَة اِل ََٜت٨َ٤ِا ب٩ِٔ  َٓ  ١ٕ٤ًََ ًَلَی   ٥ُِٜ٨ِ

ِٟ٘ٔیَ  ِتٔی بٔطٔ یَِو٦َ ا ُط کَاَ٪ ٠ُُُوَّّل َیأ َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ ٣ِٔدَیّلا  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِّی أ٧َُِوزُ إ َن أ َٛ َِٟیطٔ َرُج١ْ أَِسَوزُ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٣َةٔ 

ُٗوُُٟط اِْلَ٪ ٩ِ٣َ ا ا٢َ َوأ٧ََا أَ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ و٢ُ  ُ٘ ُتَک َت ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََٟک  ا٢َ َو٣َا  َٗ ٠َ٤ََک  ًَ ًَىِّی  َب١ِ  ِٗ ٨َ٠ِ٤َاُظ ٨ِ٣ُٜٔ اہللٔ ا ٌِ ًَلَی ِسَت  ٥ِ

٨ًَِطُ ا٧َِتَهی ٤َا أُوتَٔی ٨ِ٣ُٔط أََخَذ َو٣َا ٧ُهَٔی  َٓ  ٔ ثْٔرٔظ َٛ ٠ٔی٠ٔطٔ َو َ٘ ٠َِیحِٔئ بٔ َٓ  ١ٕ٤َ ًَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، دعی نب ریمعہ دنکی، رضحت دعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م  نب ریمع دنکی ریض اہلل اعتٰیل

ںیم ےس سج آدیم وک مہ سک رپ اعلم رقمر رکںی افر اس ےن مہ ےس اکی  ایئ  ا اس ےس یھب یسک مک زیچ وک اپھچ ایل وت ہی ایختن وہیگ افر 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم اکی ایسہ رگن اک آدیم ااصنر ںیم ےس ڑھکا وہا وگ ا ںیم فہ  ماتم ےک دؿ اےس ےل رک احرض وہاگ

اےس ایھب دھکی راہ وہں وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم ےس اانپ اکؾ فاسپ ےل ںیل آپ یلص اہلل 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس اس رطح رفامےت وہےئ انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت ایک ےہ اس ےن رعض ایک ںیم 

 ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اب یھب یہی اتہک وہں ہک  م ںیم ےس سج وک مہ یسک اک اعلم رقمر رکںی وت اےس اچےئہ ہک فہ رہ مک افر ز ادہ زیچ

  اےس عنم ایک اجےئ اس ےس رک اجےئ۔ےل رک آےئ سپ اس ےک دعب اےس وج د ا اجےئ فہ ےل ےل افر سج زیچ ےس

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک نب رجاح، الیعمس نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، دعی نب ریمعہ دنکی، رضحت دعی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع نب ریمع دنکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رساکری المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ

     247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ برش، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابواسا٣ہ :  راوی

ث٨ََ  ٍٕ و َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َو٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  اُٟوا  اظ ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َحسَّ

ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٌٔی١ُ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا إِٔس٤َ  َحسَّ

 ، دمحم نب راعف، اوبااسہم، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔دمحم نب دبع اہلل، انب ریمن، دمحم نب رشب

 دمحم نب دبعاہلل، انب ریمن، دمحم نب رشب، دمحم نب راعف، اوبااسہم :  رافی

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



 

 

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ی المزنیم ےک ےئل احتفئ فوصؽ رکےن یک رحتم ےک ایبؿرساکر

     248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، ًسی ب٩ ٤ًْرہ ٨ٛسی :  راوی

ِٟحَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََاظ إِٔسَح ِیُص ب٩ُِ أَبٔی و َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َخأٟٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔس٤َ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٨ِٜٔسٔیَّ َي ٤ًََْٔرَة اِل ًَٔسیَّ ب٩َِ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ و٢ُ ب٤ٔٔثِ  َحاز٦ٕٔ  ُ٘  ١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َي

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، لضف نب ومیس، اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، دعی نب ریمعہ دنکی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس اس ےک دعب فیہ دحثی رفاتی یک۔

  نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، دعی نب ریمعہ دنکیااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، لضف نب ومیس، الیعمس :  رافی

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

  

 ...ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 زہْر ب٩ رحب، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، حرضت اب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُح ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٕب َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  َّٟٔذی٩َ ىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٧َز٢ََ یَا أَیَُّضا ا

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ فٔی  وا اٟزَُّسو٢َ َوأُولٔی اِِل٣َِز ٌُ وا اہلَل َوأَكٔی ٌُ َثُط ا٨َّٟٔيیُّ  آ٨٣َُوا أَكٔی ٌَ ِضِٔمِّ َب ًَٔسٓیٕ اٟشَّ ِیٔص ب٩ِٔ  َٗ َة ب٩ِٔ  َٓ حَُذا

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس لَی ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ یَّٕة أَِخبََر٧ٔیطٔ َي ٥َ فٔی رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   إض َػل

رضحت انب رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ دیجم یک زریہ نب رحب، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، 

ْم( رضحت دبعاہلل نب ذحا
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ملس ےن اکی رسہی ںیم اجیھب اھت انب رججی ےن ہی دحثی رضحت انب ابعس ریض اہلل ابرے ںیم انزؽ وہیئ ںیہنج یبن یلص اہلل ہیلع ف

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی یک ےہ۔



 

 

 زریہ نب رحب، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، رضحت انب رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 زامی، ابی ز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ح :  راوی

 َ ٩ًَِ اِِل ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ِٟٔحزَامٔیُّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٤َُِِْٟٔرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ا َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ِْعَ

٠ًََِیطٔ َوَس  َ اہللُ  ِس أَك َ٘ َٓ ٍِ اِِل٣ََْٔر  ًََصی اہللَ َو٩ِ٣َ یُٔل ِس  َ٘ َٓ ٔؼىٔی  ٌِ ََ اہللَ َو٩ِ٣َ َي ِس أَكَا َ٘ َٓ ًَىٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ أَكَا َٗ ًَىٔی َو٩ِ٣َ ٥ََّ٠  ا

ًََؼانٔی ِس  َ٘ َٓ ٔؽ اِِل٣ََْٔر  ٌِ  َي

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

فملس ےن رفام ا سج ےن ریمی ااطتع یک اس ےن اہلل یک ااطتع یک افر سج ےن ریمی انرفامین یک اس ےن اہلل یک انرفامین یک افر وج اریم 

 یک ااطتع رکات ےہ اس ےن ریمی ااطتع یک افر وج اریم یک انرفامین رکات ےہ اس ےن ریمی انرفامین یک۔

 ییحی نب ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب

     251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از :  راوی

ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس  ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًََؼانٔیو َحسَّ ِس  َ٘ َٓ ٔؽ اِِل٣ََْٔر  ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ َو٩ِ٣َ َي َٟ ٔ َو  ٨َاز

ِ ( ذموک
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 ر ںیہن۔زریہ نب رحب، انب ہنییع، ایب زاند، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم )ف

 زریہ نب رحب، انب ہنییع، ایب زاند :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ة ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرُظ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ًَبِ و َحسَّ ٔس ٨َا أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

ِس  َ٘ َٓ ًَىٔی  ا٢َ ٩ِ٣َ أَكَا َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََصی  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ِس  َ٘ َٓ ًََؼانٔی  ََ اہللَ َو٩ِ٣َ  أَكَا

ًََؼ  ِس  َ٘ َٓ ًََصی أ٣َْٔرٔی  ًَىٔی َو٩ِ٣َ  ِس أَكَا َ٘ َٓ ََ أ٣َْٔرٔی   انٔیاہلَل َو٩ِ٣َ أَكَا

 نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 

مة
سل
رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوب

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ریمی ااطتع یک اس ےن اہلل یک ااطتع یک افر سج ےن ریمی انرفامین یک اس ےن اہلل یک 

سج ےن ریمے اریم یک ااطتع یک اس ےن ریمی ااطتع یک افر سج ےن ریمے اریم یک انرفامین یک اس ےن ریمی انرفامین یک افر 

 انرفامین یک۔

 نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

مة
سل
 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوب

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، زیاز، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ حات٥ ٣کی ب٩  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط   ٕ ٩ًَِ زٔیَاز ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ِّیُّ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا ٣َک ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبٔس و َحسَّ َضإب أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ 

٥َ ب٤ٔٔثِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ  ٠ٔطٔ َسَواّئ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُظ أ٧َ

 ایس دمحم نب اح م یکم نب اربامیہ، انب رججی، ز اد، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ابلکل

 رطح دحثی رمفی ےہ۔

 دمحم نب اح م یکم نب اربامیہ، انب رججی، ز اد، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿ اامرت افر الختف :   ابب



 

 

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ابوکا١٣ جحسری، ابوًوا٧ہ، يٌلی ب٩ ًلار، ابو٤٘٠ًہ، ابوہزیزہ، :  راوی

ثَىٔی أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة ٣ٔ و َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ًََلإئ  لَی ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َي ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٔلَی فٔیَّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ٩ِ ٓٔیطٔ إ

 ٕ اذ ٌَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ارٕ َٗ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ َحسَّ

ٍَ أَبَا  ٤ََة َس٤ٔ َ٘ ٠ِ ًَ ٍَ أَبَا  ًََلإئ َس٤ٔ لَی ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َي َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 

 ٔ  ض٥ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َحٔسیث

حد ری، اوبتواہن، یلعی نب اطعر، اوبہمقلع، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس فیہ دحثی رفاتی یک ےہ 
خ 

اوباکلم 

 فلتخم اانسد ذرک رک دی ںیہ۔

حد ری، اوبتواہن، یلعی نب اطعر، اوبہمقلع، اوبرہریہ، :  رافی
خ 

 اوباکلم 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 آٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ر :  راوی

٩ًَِ أَبٔی طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ   َوَس٠َّ

  نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، ایس دحثی یک افر دنس ذرک یک ےہ۔دمحم

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

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

  

  اک ایبؿاامرت افر الختف :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ابوكاہز، اب٩ وہب، ابویو٧ص، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ُت أَبَا صَُزیِ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ثَُط  ٩ًَِ َحِیَوَة أَ٪َّ أَبَا یُو٧َُص ٣َِولَی أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ٩ًَِ صٔز وَُّل  ُ٘ َزَة َي

 ٔ ١ِ أ٣َْٔر ُ٘ ٥َِٟ َي ََ اِِل٣ََْٔر َو ا٢َ ٩ِ٣َ أَكَا َٗ ٥َ بَٔذَٟٔک َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٦ٕ  َذَٟٔک فٔی َحسٔیٔث َص٤َّ َٛ  ی َو

اوباطرہ، انب فبہ، اوبویسن، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی 

 یک، ریمے اریم ںیہن رفام ا۔ابمرہک رفاتی یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سج ےن اریم یک ااطتع 

 اوباطرہ، انب فبہ، اوبویسن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 فر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب ا

     257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوحاز٦، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼو ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ص٤َُا  ٌٔیٕس لِٔکَ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٕر َو

 ًَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح اٟشَّ َک  ٠َِیَک َحاز٦ٕٔ  ًََة فٔی ًرُِسٔ ا ٍَ َواٟلَّ ٤ِ اٟشَّ

٠َِیَک  ًَ صَٔک َوأَثََزةٕ  َک َو٨ِ٣ََظٔلَک َو٣َرِکَ  َوُيرِسٔ

دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، اوباصحل، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

د رفام ا ھجت رپ یگنت افر رفایخ ںیم، وخیش افر انوخیش ںیم افر ھجت رپ یسک وک رت حی دی رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراش

 اجےئ رہ وصرت ںیم اریم یک ابت وک اننس افر ااطتع رکان الزؾ ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبعارلنمح، اوباحزؾ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم `

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک  `
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ بزاز اطٌزی، ابوَکیب، اب٩ ازریص، طٌبہ، ابی ٤ًزا٪، ًبساہلل ب٩ ػا٣ت،  :  راوی

 حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  و َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّاز ًَ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط

ا٢َ إٔ٪َّ َخ٠ٔیلٔی أَِوَػانٔی أَِ٪ أَِس٤َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ٖٔ ٤ًَِٔزاَ٪  ا ََ اِِلََِطَ ِبّسا ٣َُحسَّ ًَ ٍَ َوإِٔ٪ کَاَ٪   ٍَ َوأُكٔی

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رباد ارعشی، اوبرکبی، انب ادرسی، ہبعش، ایب رمعاؿ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر ریض اہلل 

یئ ہک ںیم ونسں افر ااطتع رکفں اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے ایپرے دفتس یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ہی فتیص رفام

 ارگہچ اریم اہھت اپؤں اٹک وہا الغؾ یہ ویکں ہن وہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رباد ارعشی، اوبرکبی، انب ادرسی، ہبعش، ایب رمعاؿ، دبعاہلل نب اصتم، رضحت اوبذر  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، اسحٙ، نرض ب٩ ط٤ی١، طٌبہ، ابی ٤ًزا٪ :  راوی

ُٙ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط  ث٨ََا إِٔسَح رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ ٤َِی١ٕ َج٤ٔی

 ٖٔ ا ََ اِِلََِطَ ًَِبّسا َحَبٔظیًّا ٣َُحسَّ َِٟحسٔیٔث  اََّل فٔی ا َٗ ٔ َو  ٤ًَِٔزاَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ؤں دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ااحسؼ ، رضن نب ،لیم، ہبعش، ایب رمعاؿ، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ اس ںیم ےہ ہک اہھت اپ

 اٹک وہا یشبح الغؾ یہ اریم ویکں ہن وہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اقحس، رضن نب ،لیم، ہبعش، ایب رمعاؿ :  رافی

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ریغ تیصعم ںیم احومکں یک

     260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابو٤ًزا٪ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ََ و َحسَّ ًَِبّسا ٣َُحسَّ ا٢َ اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ٤َا  َٛ  ٔ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ٖٔ ا  اِِلََِطَ

ااء ربدیہ الغؾ یہ اریم وہ۔

 

ض
ع
 دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرمعاؿ، ایس دحثی یک اکی افر دنس ذرک یک ےہ اس ںیم ےہ ہک وخاہ ا

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اوبرمعاؿ :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     261    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، یحٌی ب٩ حؼْن حرضت یحٌی ب٩ حؼْن :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ حَُؼِْٕن  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ََّضا  َحسَّ ُث أ٧َ تٔی تَُحسِّ ُت َجسَّ ٌِ َس٤ٔ

 ٌَ ٠َِی٥ُِٜ َس٤ٔ ًَ  ١َٔ٤ ٌِ ِو اِسُت َٟ و٢ُ َو ُ٘ َٔ َوصَُو َي َِٟوَزا ٔة ا ٥َ َیِدُلُب فٔی َححَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٜٔتأب اہللٔ ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ٥ِ ب ُٛ وزُ ُ٘ ِبْس َي ًَ

وا ٌُ َٟطُ َوأَكٔی وا  ٌُ اِس٤َ َٓ 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ دادا وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب نیصح رضحت ییحی نب نیصح 

 اولداع ںیم ہبطخ دےتی وہےئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ارگ  م رپ یسک الغؾ وک

 

ة
ح 
خ
 اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 ر ااطتع رکف۔اعلم رقمر ایک اجےئ افر فہ اہمتری اتکب ےک اطمقب مکح دے وت اس یک ابت ونس اف

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب نیصح رضحت ییحی نب نیصح :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک

     262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ :  راوی

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ًَ رَفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ َبظَّ ًَِبّسا َحَبٔظیًّا و َحسَّ ا٢َ  َٗ ٔ َو َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ٩ًَِ ُط

 انب اشبر، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک فہ یشبح الغؾ وہ۔

 انب اشبر، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ وٛیٍ ب٩ جزاح، طٌبہ :  ویرا

ا٢َ  َٗ ٔ َو َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط َِٟحزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًّاو َحسَّ ا ٣َُحسَّ  ًَِبّسا َحَبٔظیًّ

ااء ےٹک وہےئ یشبح الغؾ رفام ا ےہ۔اوبرکب نب ایب ہبیش فعیک نب رجاح، ہبعش، ایس دحثی یک اکی اف

 

ض
ع
 ر دنس ذرک یک ےہ اس ںیم ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش فعیک نب رجاح، ہبعش :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع 

     264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش، طٌبہ :  راوی

 ٔ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ِت و َحسَّ ٌَ ََّضا َس٤ٔ ا َوَزاَز أ٧َ ًّ ٥ِ یَِذَُکِ َحَبٔظیًّا ٣َُحسَّ َٟ َو

إت  َٓ َز ٌَ ٥َ ب٤ٔٔىّی أَِو بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ااء ےٹک وہےئ یشبح اک ذرک ںیہن ایک افر ااضہف ہی ےہ 

 

ض
ع
ہک دبعارلنمح نب رشب، ہبعش، ایس دحثی یک اکی افر دنس ذرک یک ےہ اس ںیم ا

 ںیم ےن ہی دحثی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ٰینم  ا رعافت ںیم  ین۔

 دبعارلنمح نب رشب، ہبعش :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

  فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک

     265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ اًْن، ١ٌ٘٣ ب٩ زیس، اب٩ ابی ا٧یشہ، یحٌی ب٩ حؼْن، حرضت ا٦ اٟحؼْن رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ثَىٔی َس٤َ٠َُة بِ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ حَُؼِْٕن و َحسَّ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَشَة   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ٩ًَِ ٩ُ َطبٔیٕب َحسَّ  

٥َ َححَّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل و٢ُ َحَحِحُت ٣َ ُ٘ ُتَضا َت ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَؼِْٔن  تٔطٔ أ٦ُِّ ا ا٢َ َرُسو٢ُ َجسَّ َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  َٔ َِٟوَزا َة ا

 َْ ِبْس ٣َُحسَّ ًَ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ َز  و٢ُ إِٔ٪ أ٣ُِّ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ثّْٔرا ث٥َُّ َس٤ٔ َٛ ِوَّّل  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٜٔتأب اہللٔ َػل ٔ ٥ِ ب ُٛ وزُ ُ٘ َِٟت أَِسَوزُ َي ا َٗ َحٔشبُِتَضا 

وا ٌُ َٟطُ َوأَكٔی وا  ٌُ اِس٤َ َٓ  اہللٔ 

نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم نب زدی، انب ایب اہسین، ییحی نب نیصح، رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہملس 

 اولداع ںیم جح ایک ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یبمل وگتفگ افر اصنحئ رفام

 

ة
ح 
خ
ںیئ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت 

ااء ےٹک وہےئ ںیم ےن امگؿ ایک ہک اس ےن ایسہ یھب اہک الغؾ وک احمک رھپ ںیم ےن آ

 

ض
ع
پ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ارگ  م رپ ا

 انب د ا اجےئ وج ںیہمت اہلل یک اتکب ےک اسھت مکح دے وت اس یک ابت ونس افر ااطتع رکف۔

 ، ییحی نب نیصح، رضحت اؾ انیصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنعہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم نب زدی، انب ایب اہسین :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک 

     266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَلَی  َحسَّ ا٢َ  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًََُز 

ٔؼ  ٌِ إِٔ٪ أ٣َُٔز ب٤َٔ َٓ ٔؼَیٕة  ٌِ َظ إَّٔلَّ أَِ٪ یُِؤ٣ََز ب٤َٔ ُة ٓامَٔی أََحبَّ َوََکٔ ًَ ا ٍُ َواٟلَّ ٤ِ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ اٟشَّ ٤َِٟزِٔئ ا ًَةَ ا ٍَ َوََّل كَا ًَل َس٤ِ َٓ  َیٕة 

دیبع اہلل نب انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ ہبیتق نب دیعس، ثیل، 

ہک یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا املسمؿ رمد رپ احمک یک ابت اننس افر ااطتع رکان الزؾ ےہ وخاہ اےس دنسپ وہ  ا اندنسپ وہ  ااےئ اس ےک 

 اجےئ سپ ارگ اےس تیصعم فانرفامین اک مکح د ا اجےئ وت ہن اس یک ابت اننس الزؾ ےہ افر ہن ااطتع۔ اےس یسک انگہ اک مکح د ا



 

 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیبعاہلل نب انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ ٤٧ْر :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ و حَ  اُ٪ ح و َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ  سَّ ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ ٕ َحسَّ ٤َُ٧ِْر

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   ًُبَِیٔس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 نب ریمن، ایس دحثی یک اکی افر دنس ذرک یک ےہ۔زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، ا

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی، اطقؿ، انب ریمن :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوج
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ زبیس، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤، حرضت  :  راوی

 ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  ث٨ََا َحسَّ رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َّ٩ًَِ ٤ ٩ًَِ ُزبَِیٕس  َبُة  ٌِ ُط

َّی اہللُ  ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی  سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٠ًََِیض٥ِٔ َرُجًّل َس َز  َث َجِیّظا َوأ٣ََّ ٌَ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ُذ  َٓ ِر٧َا ٨ِ٣َٔضا  ِس رَفَ َٗ َّا  وَ٪ إ٧ٔ ا٢َ اِْلََخُ َٗ أََراَز ٧َاْض أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا َو َٓ ا٢َ اِزُخ٠ُوَصا  َٗ َس ٧َاّرا َو َٗ أَِو َّی َٓ َٔکَ َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ َِٟٔآََخٔ اہللُ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو ٔ ا ٔلَی یَِو٦ ٥ِ َتزَاُٟوا ٓٔیَضا إ َٟ ِو َزَخ٠ُِت٤ُوَصا  َٟ ِوَّّل ا٢َ ٠َّٟٔٔذی٩َ أََرازُوا أَِ٪ یَِسُخ٠ُوَصا  َٗ ی٩َ 

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ُة فٔی ا ًَ ا ٤ََّا اٟلَّ ٔؼَیٔة اہللٔ إ٧ٔ ٌِ َة فٔی ٣َ ًَ ا٢َ ََّل كَا َٗ  َحَش٨ّا َو

ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش زدیب، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رکشل رفاہن رفام ا افر اس رپ اکی آدیم وک اریم رقمر رفام ا اس ےن آگ الجیئ افر ولوگں 



 

 

ولوگں ےن اس ںیم دالخ وہےن اک ارادہ ایک افر دفرسفں ےن اہک مہ ایس ےس وت اھبےتگ ںیہ  ےس اہک ہک اس ںیم دالخ وہاجؤ وت ضعب

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس اک ذرک وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ولوگں ےس رفام ا وہنجں ےن آگ ںیم دالخ وہےن اک 

یس ںیم یہ رےتہ افر دفرسفں ےک ےئل ایھچ ابت رفامیئ افر رفام ا اہلل یک ارادہ ایک ہک ارگ  م اس ںیم دالخ وہاجےت وت  ماتم کت ا

 انرفامین ںیم ااطتع ںیہن ےہ ااطتع وت یکین ںیم وہیت ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش زدیب، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٤٧ْر، زہْر ب٩ رحب، ابوسٌیس اطخ، وٛیٍ، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبیسہ، ابوًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَربُو َ٘ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َوَت ٕب َوأَبُو َس ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا و َحسَّ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اُٟوا َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ ا فٔی ا٠َّٟ

َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی  سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٤ًَُِع  َ یَّّة اِِل ٥َ رَسٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٠َِیض٥ِٔ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼ  ًَ  ١َ٤َ ٌِ َُٟط َواِسَت وا  ٌُ َح٤َ َٓ وا لٔی َحَلّبا  ٌُ ا٢َ اِج٤َ َ٘ َٓ بُوُظ فٔی َطِیٕئ  ـَ أَُِ َٓ وا  ٌُ َٟطُ َویُٔلی وا  ٌُ ارٔ َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪ َيِش٤َ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ ٥ِ َیأ٣ُِزِ َٟ ا٢َ أَ َٗ ُسوا ث٥َُّ  َٗ أَِو َٓ ا٢َ أَِوُٗٔسوا ٧َاّرا  َٗ اُٟوا بَلَی أَِ٪ َتِش ث٥َُّ  َٗ وا  ٌُ وا لٔی َوتُٔلی ٌُ ٤َ

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِر٧َا إ ٤ََّا رَفَ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٕف  ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ إ ـُ ٌِ ٨ََوَز َب َٓ ا٢َ  َٗ اِزُخ٠ُوَصا  َٓ ا٢َ  َٓکَا٧ُوا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ًَ

 َ٠َٓ َٔٔئٔت ا٨َّٟاُر  ُ بُطُ َوك ـَ َُ َذَٟٔک َوَس٩ََٜ  ُجوا َٛ ِو َزَخ٠ُوَصا ٣َا ََخَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا َذَٟٔک ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل وا َذََکُ ٌُ ا َرَج َّ٤

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َِٟ ًَُة فٔی ا ا ٤ََّا اٟلَّ  ٨ِ٣َٔضا إ٧ٔ

یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب دبع اہلل، انب ریمن، زریہ نب رحب، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت

 فہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رکشل وک اجیھب افر اس رپ اکی ااصنری وک اریم رقمر رفام ا افر اںیہن مکح د ا ہک

زکل اں عمج رکف اس یک ابت ںینس افر ااطتع رکںی اوہنں ےن اریم وک یسک ابت یک فہج ےس انراض رکد ا وت اریم ےن اہک ریمے اپس 

اوہنں ےن عمج رکدںی رھپ اہک آگ الجؤ وت اوہنں ےن الجدی رھپ اہک ایک ںیہمت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے مکح وک ا ےن افر 

اہک مہ ااطتع رکےن اک مکح ںیہن د ا اھت اوہنں ےن اہک ویکں ںیہن وت اس ےن اہک آگ ںیم وکد زپف وت اوہنں ےن اکی دفرسے وک داھکی افر 



 

 

آگ ےس اھبگ رک یہ وت ر اؽ اہلل ےک اپس آےئ افر ایس ابت رپ ڈٹ ےئگ اس اک ہصغ ڈنھٹا وہ ایگ افر آگ اھجب دی یئگ بج فہ فاسپ 

وت  وہےئ وت اوہنں ےن اس ابت اک ذرک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ فہ اس ںیم دالخ وہ اجےت وت

   لک ہن ےتکس ااطتع وت یکین ںیم یہ وہیت ےہ۔اس ےس

دمحم نب دبعاہلل، انب ریمن، زریہ نب رحب، اوبدیعس اجش، فعیک، اشمع، دعس نب دیبعہ، اوبدبعارلنمح، رضحت یلع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع :  راوی

ث٨ََا أَ  ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ٍْ َوأَبُو ٣ُ ث٨ََا َوٛٔی  بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمفہی، اشمع، ایس دحثی یک دفرسی دنس ذرک یک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوباعمفہی، اشمع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، ًبازہ ب٩ وٟیس، حرضت ًبازہ ب٩  :  راوی

 ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیٕس َوًُبَِیسٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟؤٟیسٔ  َحسَّ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ا اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ٍٔ َو  ٤ِ ًَلَی اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُِٟیرِسٔ ب٩ِٔ ًَُباَزَة  رِسٔ َوا ٌُ ِٟ ًَةٔ فٔی ا ا اٟلَّ

ًَلَی أَثَزَ  ٔ َو ظ ٤َِٟرِکَ ٨ِ٤ََِٟظٔم َوا ُٖ فٔی اَوا ٨َّا ََّل ٧ََدا ُٛ ِّٙ أَی٤َ٨َِا  َِٟح و٢َ بٔا ُ٘ ًَلَی أَِ٪ َن ََ اِِل٣ََِز أَص٠َُِط َو ًَلَی أَِ٪ ََّل ٨َُ٧ازٔ ٠َِی٨َا َو ًَ ِو٣ََة ةٕ  َٟ ہللٔ 

 ََّلئ٥ٕٔ 



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل نب رمع، ابعدہ نب فدیل، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض

رفاتی ےہ ہک مہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس یگنت افر آاسین ںیم دنسپ فاندنسپ ںیم افر اس ابت رپ ہک مہ رپ یسک وک رت حی دی 

اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ابت ا ےن افر ااطتع رکےن یک تعیب یک افر اس ابت رپ تعیب یک ہک مہ اکحؾ ےس وکحتم ےک 

اعمالمت ںیم ڑگھجا ہن رکںی ےگ افر اس ابت رپ تعیب یک ہک مہ اہجں یھب وہں ےگ قح ابت یہ ںیہک ےگ اہلل ےک اعمہلم ںیم المتم 

 رکےن فاےل یک المتم اک وخػ ہن رںیھک ےگ۔

ہ نب اصتم ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل نب رمع، ابعدہ نب فدیل، رضحت ابعد :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل ب٩ ازریص، اب٩ ًحًل٪، ًبیساہلل ب٩ ٤ًزو، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبازہ ب٩ وٟیس :  راوی

ًَِحًَلَ٪ َوًُبَِیُس  ث٨ََا اب٩ُِ  ىٔی اب٩َِ إِٔزرٔیَص َحسَّ ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ  و َحسَّ ٌٔیٕس  اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َوَیِحٌَی ب٩ُِ َس

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  َِٟؤٟیٔس فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز  ًَُباَزَة ب٩ِٔ ا

انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، دیبع اہلل نب رمعف، ییحی نب دیعس، ابعدہ نب فدیل، اس دنس ےک اسھت ہی دحثی ابمرہک ایس 

 رطح رمفی ےہ۔

 ، دبعاہلل نب ادرسی، انب الجعؿ، دیبعاہلل نب رمعف، ییحی نب دیعس، ابعدہ نب فدیلانب ریمن :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم

     273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٌٟزیز زراوری، یزیس اب٩ ہاز، ًبازہ ب٩ وٟیس ب٩ ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

َرا ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ا  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ ا َوِرزٔیَّ 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ا٣ٔٔت   اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص اٟؼَّ



 

 

سی درافری، سیدی انب اہد، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ انب ایب رمع، دبعازعل

 ےہ۔

 انب ایب رمع، دبعازعلسی درافری، سیدی انب اہد، ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغ تیصعم ںیم احومکں یک ااطتع ےک فوجب افر انگہ ےک اومر ںیم ااطتع رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر، برس ب٩ سٌیس، حرضت ج٨ازہ اح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩ وہب ب٩ ٣ش٥٠، ًبساہلل :  راوی

 ب٩ ا٣یہ رضی اہلل تٌالٰی ٩ً

ث٨ََا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ًَِمِّ  ث٨ََا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َوصِٔب ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ثَىٔی  َحسَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا

 ٩ًَِ َِْْٜر  ُ ٠ِ ب ُ٘ َٓ ا٣ٔٔت َوصَُو ٣َزٔیْف  ًَلَی ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ َة  ٩ًَِ ُج٨َاَزَة ب٩ِٔ أَبٔی أ٣َُیَّ ٌٔیٕس  ث٨َِا برُِسٔ ب٩ِٔ َس ٨َا َحسِّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٍُ اہللُ بٔطٔ َس٤ٔ َٔ ٠َِیطٔ  أَِػ٠ََحَک اہللُ بَٔحٔسیٕث َی٨ِ ًَ َّی اہللُ  ًَا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َز َ٘ َٓ

ٔة فٔی ٨ِ٣ََظٔل٨َا َو٣َرِکَ  ًَ ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ ٨َا  ٌَ ٠َِی٨َا أَِ٪ بَاَي ًَ َٓکَاَ٪ ٓامَٔی أََخَذ  ٨َاُظ  ٌِ َباَي َٓ  ٥َ ٧َا َوأَثََزةٕ َوَس٠َّ ٧َا َويُرِسٔ ص٨َٔا َوًُرِسٔ

 ََ ٠َِی٨َا َوأَِ٪ ََّل ٨َُ٧ازٔ ٥ِ ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٓٔیطٔ بُزَِصاْ٪ ًَ ُٛ ا بََواّحا ٨ًَِٔس رِفّ ُٛ ا٢َ إَّٔلَّ أَِ٪ َتَزِوا  َٗ  اِِل٣ََِز أَص٠َُِط 

ادمح نب دبعارلنمح، انب فبہ نب ملسم، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رسب نب دیعس، انجدہ نب اوباہیم، رضحت انجدہ نب 

ہک مہ ابعدہ نب اصتم ےک اپس احرض وہےئ افر فہ امیبر ےھت مہ ےن اہک اہلل آپ وک دنترتس اہیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

رکے مہ ےس وکیئ ایسی دحثی ایبؿ رکںی وج آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہ افر اہلل اس ےک ذرہعی عفن اطع رفامےئ 

 ہیلع فملس ےس تعیب یک افر نج اومر یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس مہ وت اوہنں ےن اہک ںیمہ ر اؽ اہلل ےن الب ا مہ ےن آپ یلص اہلل

ےن تعیب یک فہ ہی ےھت مہ ےن ابت ا ےن افر ااطتع رکےن یک تعیب یک ہک اینپ وخیش افر انوخیش ںیم یگنت افر آاسین ںیم افر مہ رپ رت حی 

ےک ہک مہ فاحض دںیھکی افر اہمترے اپس اس ےک رفک  د ے اجےن رپ افر اس ابت رپ ہک مہ اکحؾ ےس ڑگھجاہن رکںی ےگ  ااےئ اس

 وہےن رپ اہلل یک رطػ ےس وکیئ دلیل وموجد وہ۔

ادمح نب دبعارلنمح، انب فبہ نب ملسم، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب، رسب نب دیعس، رضحت انجدہ نب اہیم ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ک 

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



 

 

  

 ...اامؾ ےک املسمونں ےک ےئل ڈاھؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اامؾ ےک املسمونں ےک ےئل ڈاھؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، ٣ش٥٠، زہْر ب٩ رحب، طبابہ، ابوز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہابزہی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ اُئ  َٗ ثَىٔی َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ز٧َِّاز

َّی اہللُ  َوی ا٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِ٘ إِٔ٪ أ٣َََز بَٔت َٓ َقی بٔطٔ  اَت١ُ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔطٔ َویُتَّ َ٘ ٤ََّا اِْل٣َٔا٦ُ ُج٨َّْة ُي ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًََس٢َ   َّ َوَج١َّ َو ًَز ہللٔ 

٠ًََِیطٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ کَاَ٪  ِْرٔظ َِ َٟطُ بَٔذَٟٔک أَِجْز َوإِٔ٪ َیأ٣ُِزِ بٔ  کَاَ٪ 

، ابشہب، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل اربمیہ، ملسم، زریہ نب رحب

ہیلع فملس ےن رفام ا اامؾ ڈاھؽ ےہ اس ےک ےھچیپ ےس ڑلا اجات ےہ افر اس ےک ذرہعی ےس اامؿ دی اجیت ےہ سپ ارگ اہلل ےک وقتی  اک مکح 

اس ےک ےئل وثاب وہاگ افر ارگ فہ اس ےک العفہ اک مکح رکے وت ہی اس رپ فابؽ  رکے افر دعؽ فااصنػ رکے افر اس یک فہج ےس

 وہاگ۔

 اربمیہ، ملسم، زریہ نب رحب، ابشہب، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...وک وپرا رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم ےلہپ ہفیلخ یک تعیب

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ ہفیلخ یک تعیب وک وپرا رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوحاز٦، ابوہزیزہ، حرضت ابوحاز٦ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َّازٔ  ز َ٘ ِٟ إت ا ٩ًَِ رُفَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِسُت أَبَا صَُزیَِزَة  َحسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ َحاز٦ٔ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ُتُط یَُحسِّ ٌِ َش٤ٔ َٓ ائٔی١َ َتُشوُسُض٥ِ اِِل٧َِبَٔیاُئ ک٤ََّ٠ُا َص٠ََک  َخ٤َِص ٔس٨َْٔن  ا٢َ کَا٧َِت ب٨َُو إرِٔسَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

 ٔ ا٢َ ُٓوا ب َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ اُٟوا  َٗ اُئ َتِٜثُرُ  َٔ ٔسی َوَسَتُٜوُ٪ ُخ٠َ ٌِ َُّط ََّل ٧َٔيیَّ َب ُط ٧َٔيیٌّ َوإ٧ٔ َٔ ٢ٔ َو ٧َٔيیٌّ َخ٠َ َٓاِِلَوَّ  ٢ٔ ٔة اِِلَوَّ ٌَ ُض٥ِ بَِی َّ٘ ًُِلوص٥ُِ َح أَ

ًَاص٥ُِ  ا اِستَرِ َّ٤ًَ إٔ٪َّ اہلَل َسائ٠ُُٔض٥ِ  َٓ 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباحزؾ، اوبرہریہ، رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اپچن اسؽ کت 

 اہلل ہیلع فملس ےس دحثی رفاتی رکےت وہےئ انس ہک آپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت راہ وت ںیم ےن اؿ وک یبن یلص

 اھت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ینب ارسالیئ یک ایستس اؿ ےک اایبنء رکےت ےھت بج وکیئ یبن فافت اپ اجات وت اس اک ہفیلخ فانبئ یبن وہات

ں ےگ احصہب ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع افر ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ افر رقنعبی ریمے دعب افلخء وہں ےگ افر تہب وہ

رکف  فملس ںیمہ ایک مکح دےتی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےک اہھت رپ ےلہپ تعیب رکول اےس وپرا رکف افر ااکحؾ اک قح اوکن ادا

 ےب کش اہلل اؿ ےس ایکن راع ا ےک ابرے ںیم  ااؽ رکےن فاال ےہ۔

  رفعج، ہبعش، اوباحزؾ، اوبرہریہ، رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ بزازہ اطٌزی، ًبساہلل ب٩ ازریص، حش٩ ب٩ رفات :  راوی

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ زٔیُّ  ٌَ ٕ اِِلَِط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّاز ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٔ َحسَّ ٩ًَِ ٩ُ إ إت  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ رُفَ ٩ًَِ ا ِزرٔیَص 

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   أَبٔیطٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ربادہ ارعشی، دبعاہلل نب ادرسی، نسح نب رفات، ایس دحثی یک دفرسی دنس ےہ۔

  رفاتاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ربادہ ارعشی، دبعاہلل نب ادرسی، نسح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ب٩ ابی طیبہ، ابواَّلحوؾ، وٛیٍ، ابوسٌیس اطخ، وٛیٍ، ابوَکیب، اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥،  ابوبرک :  راوی

 ًلی ب٩ خرش٦، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ًبساہلل



 

 

ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا أَبُو َحسَّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس ٍْ ح و َحسَّ َوَوٛٔی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ یِٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اََّل أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َُکَ َٗ  ٕ ٦ 

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ِبٔس اہللٔ ک٠ُُّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب 

سٔ  ٌِ ََّضا َسَتُٜوُ٪ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٕ َتأ٣ُِزُ َٗ ِی َٛ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ی أَثََزْة َوأ٣ُُوْر ت٨ُِرٔکُو٧ََضا 

َّٟٔذی َل٥ُِٜ  ٠َِی٥ُِٜ َوَتِشأَُٟوَ٪ اہللَ ا ًَ َّٟٔذی  َّٙ ا َِٟح ا٢َ تَُؤزُّوَ٪ ا َٗ  ٩ِ٣َ أَِزَرَک ٨٣َّٔا َذَٟٔک 

انب ریمن، اوباعمفہی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ، ٰیسیع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، فعیک، اوبدیعس اجش، فعیک، اوبرکبی، 

نب ویسن، اشمع، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، زدی نب فبہ، دبع اہلل، ایس دحثی یک زمدی اانسد ذرک یک ںیہ رضحت دبعاہلل ریض 

ے دعب وقحؼ  فل ےئک اجںیئ ےگ افر ا ےس اومر اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقنعبی ریم

شیپ آںیئ ےگ ںیہنج  م اندنسپ رکےت وہ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس آپ یلص اہلل ہیلع فملس مہ ںیم ےس 

فہ ادا رک دف افر اےنپ وقحؼ  م اہلل ےس  اںیہن مکح ایک دےتی ںیہ وج ہی زامہن اپےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م رپ یسک اک وج قح وہ

 امےتگن رانہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، فعیک، اوبدیعس اجش، فعیک، اوبرکبی، انب ریمن، اوباعمفہی، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب  :  رافی

 رشخؾ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، زدی نب فبہ، دبعاہلل

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ ہفیلخ یک تعیب وک وپرا رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ابزاہی٥، اسحٙ، زہْر، جزیز، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبس رب زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب :  راوی

 ٌٛبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َو َحسَّ ٤ًَِٔع  َ صِٕب ٩ِ اِِل

 ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  إَٔذا  َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ا٢َ َزَخ٠ُِت ا َٗ َبٔة  ٌِ َٜ ًَِبسٔ َربِّ اِل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ َبٔة ٩ًَِ  ٌِ َٜ أؾ َجأْٟص فٔی ه١ِّٔ اِل ٌَ

 ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َح٠َِشُت إ َٓ َٓأََتِیُتُض٥ِ  ٠ًََِیطٔ  وَ٪  ٌُ ٨َِٟا ٨ِ٣َزَّّٔل َوا٨َّٟاُض ٣ُِحَت٤ٔ ٨َزَ َٓ ٥َ فٔی َسرَفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ٔ إٔذِ ٧َاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ظ ١ُ َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ صَُو فٔی َجرَشٔ ـٔ ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ ُيِؼ٠ُٔح خَٔبائَُط َو٨٣َّٔا ٩ِ٣َ ی٨ََِت َٓ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

ًَلَة جَ  ٔ اٟؼَّ ِبلٔی إ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ٧َٔيیٌّ  َٟ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا إ ٌِ َٓاِجَت٤َ ّة  ٌَ ٠َِیطٔ أَِ٪ یَُس٢َّ ا٣ٔ ًَ ا  ًّ٘ َّلَّ کَاَ٪ َح

ُض٥ِ َو  َٟ ٤ُ٠َطُ  ٌِ َُٟض٥ِ َوی٨ُِٔذَرص٥ُِ رَشَّ ٣َا َي ٤ُ٠َطُ  ٌِ ٔ ٣َا َي ًَلَی َخِْر َتُط  َصا أ٣َُّ َٟٔضا َوَسُیٔؼیُب آَٔخَ ًَآَٔیُتَضا فٔی أَوَّ  ١ٌَٔ ٔ ُج َت٥ُِٜ صَٔذظ إٔ٪َّ أ٣َُّ

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ ٔٔت٨َُِة  ِٟ ا َوَتحٔیُئ ا ـّ ٌِ َضا َب ـُ ٌِ ُٙ َب ِّٗ َُْر َٓ ُٕ  بًََلْئ َوأ٣ُُوْر ت٨ُِرٔکُو٧ََضا َوَتحٔیُئ ٓٔت٨َِْة  َٜٔظ ًَٜٔی ث٥َُّ َت٨ِ ٔ ٔ ٣ُِض٠ َصٔذظ

 ِٟ ٠َِتأِتٔطٔ َوَتحٔیُئ ا َٓ َِٟح٨ََّة  ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َویُِسَخ١َ ا ٩ِ٤َ أََحبَّ أَِ٪ یُزَِحزََح  َٓ  ٔ ٔ َصٔذظ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َصٔذظ و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ ٨٣َٔیَُّتطُ َوصَُو یُِؤ٩ُ٣ٔ بٔاہللٔ ٔٔت٨َُِة 

َِٟیطٔ َو٩ِ٣َ بَ  ٔ َّٟٔذی یُحٔبُّ أَِ٪ یُِؤتَی إ ٔلَی ا٨َّٟأض ا َِٟیأِٔت إ ٔ اِْلَٔخٔ َو َِٟیِو٦ ُط إِٔ٪ َوا ٌِ ٠ُِیٔل َٓ ٠ِبٔطٔ  َٗ ٔ َوث٤َََزَة  َة یَسٔظ َ٘ ِٔ ًَِلاُظ َػ َ أ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  اَی

َُٟط أَِنُظُسَک اہلَل آ٧َِت  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ََٓس٧َِوُت ٨ِ٣ُٔط  َٙ اِْلََخٔ  بُوا ٨ًُُ اُِضٔ َٓ إِٔ٪ َجاَئ آََخُ ی٨َُازًُُٔط  َٓ  ََ َت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اِسَتَلا ٌِ  َس٤ٔ

َّی اہللُ  ٠ُِت اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ٠ِٔيی  َٗ ًَاُظ  ِتطُ أُذ٧َُاَی َوَو ٌَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠ِبٔطٔ بَٔیَسیِطٔ َو َٗ ٔلَی أُذ٧َُِیطٔ َو أَصَِوی إ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َک   ِّ٤ًَ َٟطُ صََذا اب٩ُِ   

َُٔش٨َا َواہللُ  ُت١َ أَِن ِ٘ َِٟباك١ٔٔ َوَن ٨ََٟا بَِی٨َ٨َا بٔا اؤیَُة َیأ٣ُِز٧َُا أَِ٪ ٧َأِک١َُ أ٣ََِوا ٌَ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََّل َتأِک٠ُُوا أ٣ََِواَل٥ُِٜ ٣ُ و٢ُ یَا أَیَُّضا ا ُ٘  َي

َُٔش٥ُِٜ إٔ٪َّ اہلَل کَاَ٪  ُت٠ُوا أَِن ِ٘ ٩ًَِ َتَزإق ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوََّل َت َِٟباك١ٔٔ إَّٔلَّ أَِ٪ َتُٜوَ٪ تَٔحاَرّة  ًَّة ث٥َُّ  بَِی٥ُِٜ٨َ بٔا ََٜت َسا َش َٓ ا٢َ  َٗ ب٥ُِٜٔ َرحامّٔی 

طُ  ٌِ ا٢َ أَكٔ ٔؼَیٔة اہللٔ  َٗ ٌِ ًِٔؼطٔ فٔی ٣َ ًَةٔ اہللٔ َوا  فٔی كَا

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، زریہ، رجری، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب دبع رب ہبعک ریض اہلل اعتٰیل 

ےھت افر  ہبعک ےک اسہی ںیم ےھٹیب وہےئ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دجسم ںیم دالخ وہا وت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ولگ اؿ ےک ارد رگد عمج ےھت ںیم اؿ ےک اپس آ ا افر اؿ ےک اپس ھٹیب ایگ وت دبعاہلل ےن اہک مہ اکی رفس ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن ےگل افر ضعب فہ فملس ےک اسھت ےھت مہ اکی ہگج رےک مہ ںیم ےس ضعب ےن اانپ ہمیخ اگلان رشفع رکد ا افر ضعب ریتادنازی رک

 ینعی امنز اک فتق وہایگ 

 

ےھت وج اجونرفں ںیم رہھٹے رےہ اےنت ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک انمدی ےن آفاز دی اولصلة اجمعة

 ںیہن زگرا ےہ وت مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس عمج وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے ےس لبق وکیئ یبن ااسی

سج ےک ذےم اےنپ ملع ےک اطمقب اینپ اتم یک الھبیئ یک رطػ راامنہیئ الزؾ ہن وہ افر ربایئ ےس اےنپ ملع ےک اطمقب اںیہن ڈراان الزؾ 

ا وہاگ ےسج  م اندنسپ
 

 

 ہن وہ افر ےب کش اہمتری اس اتم یک اعتیف ادتبایئ ہصح ںیم ےہ افر اس اک آرخ ایسی وتبیصمں افر اومر ںیم تم

ی رکےت وہ افر ااسی ہنتف آےئ اگ ہک ومنم ےہک اگ ہی ریمی الہتک ےہ رھپ فہ متخ وہ اجےئ اگ افر دفرسا اظرہ وہاگ وت ومنم ےہک اگ یہی ریم

الہتک اک ذرہعی وہاگ سج وک ہی ابت دنسپ وہ ہک اےس منہج ےس دفر راھک اجےئ افر تنج ںیم دالخ ایک اجےئ وت اچک ے ہک اس یک ومت 

 اس احؽ ںیم

 

 آےئ ہک فہ اہلل رپ افر آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ افر ولوگں ےک اسھت اس اعمہلم ےس شیپ آےئ سج ےک دی 

اجےن وک اےنپ ےئل دنسپ رکے افر سج ےن اامؾ ےک اہھت ںیم اہھت دے رک دؽ ےک االخص ےس تعیب یک وت اچک ے ہک اینپ اطتق ےک 



 

 

س ےس ڑگھجا رکے وت دفرسے یک رگدؿ امر دف رافی اتہک ےہ رھپ ںیم دبعاہلل ےک اطمقب اس یک ااطتع رکے افر ارگ دفرسا صخش ا

رقبی وہایگ افر اؿ ےس اہک ںیم ےھجت اہلل یک مسق دے رک اتہک وہں ایک آپ ےن ہی دحثی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین ےہ وت 

 ا ریمے اکونں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس افر دبعاہلل ےن اےنپ اکونں افر دؽ یک رطػ اےنپ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفام

ریمے دؽ ےن اےس وفحمظ راھک وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اچچ زاد اھبیئ اعمفہی ںیمہ اےنپ اوماؽ وک اناجزئ 

ؿ فاول اےنپ اوماؽ وک اناجزئ رطےقی ےس ہن رطےقی رپ اھکےن افر اینپ اجونں وک لتق رکےن اک مکح دےتی ںیہ افر اہلل اک اراشد ےہ اے اامی

اھکؤ  ااےئ اس ےک ہک ایسی اجترت وہ وج ابیمہ راض دنمی ےس یک اجےئ افر ہن اینپ اجونں وک لتق رکف ےب کش اہلل  م رپ رمح رفامےن 

اہلل یک انرفامین ںیم اؿ یک ان فاال ےہ رافی ےن اہک دبعاہلل وھتڑی دری اخومش رےہ رھپ اہک اہلل یک ااطتع ںیم اؿ یک ااطتع رکف افر 

 رفامین رکف۔

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، زریہ، رجری، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعارلنمح نب دبع رب ہبعک ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےلہپ ہفیلخ یک تعیب وک وپرا رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ابوسٌیس اطخ، وٛیٍ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب َ و َحسَّ ث٨ََا أ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ٕ َوأَبُو َس اؤیََة ی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٌَ بُو ٣ُ

ٔ ٧َِحَوظُ  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا   لِٔکَ

 ، اوباعمفہی، ہی دحثی اؿ دف اانسد ےس یھب ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبدیعس اجش، فعیک، اوبرکبی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبدیعس اجش، فعیک، اوبرکبی، اوباعمفہی :  رافی

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

  

 ایبؿ اامرت افر الختف اک :   ابب

 ےلہپ ہفیلخ یک تعیب وک وپرا رکےن ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابو٨٣ذر، اس٤ٌی١ ب٩ ٤ًز، یو٧ص ب٩ ابو اسحاٚ ہ٤سانی، ًبساہلل ب٩ ابی سرف، ًا٣ز، حرضت  :  راوی



 

 

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبسرب ٌٛبہ ػاًسی رضی

ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔی إِٔسحَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ و َحسَّ ث٨ََا  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ َٙ ا

ًَِبسٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ رَفٔ  ََٓذََکَ ٧َِحَو  ب٩ُِ أَبٔی اٟشَّ َبٔة  ٌِ َٜ ًَّة ٨ًَِٔس اِل ا٢َ َرأَیُِت َج٤َا َٗ ائٔسٔیِّ  َبةٔ اٟؼَّ ٌِ َٜ َربِّ اِل

٤ًَِٔع  َ  َحٔسیٔث اِِل

 این، دبعاہلل نب ایب رفس، اعرم، رضحت دبعارلنمح نب دبعرب ہبعک 
 
دمحم نب راعف، اوبذنمر، اامسلیع نب رمع، ویسن نب اوب ااحسؼ ہ

  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی امجتع وک ہبعک ےک اپس داھکی ابح  دحثی ایس رطح ایبؿ رفامیئ۔اصدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 این، دبعاہلل نب ایب رفس، اعرم، رضحت دبعارلنمح نب دبعرب  :  رافی
 
دمحم نب راعف، اوبذنمر، الیعمس نب رمع، ویسن نب اوب ااحسؼ ہ

 ہبعک اصدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...احومکں ےک ملظ رپ ربص رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احومکں ےک ملظ رپ ربص رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت اسیس ب٩ حـْر رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌِ  َحسَّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ِ ًَ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َخًَل بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِْر ـَ ٩ًَِ أَُسِیٔس ب٩ِٔ حُ ٠ٔ٤ُىٔی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ ا٢َ أَََّل َتِشَت َ٘ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

ِوَ٪  َ٘ ٥ُِ َسَت٠ِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠ِ٤ََت ًَُٓل٧ّا  ٌِ ٤َا اِسَت َِٟحِؤق َٛ ًَلَی ا ِونٔی  َ٘ َّی َت٠ِ اِػبٔرُوا َحً َٓ سٔی أَثََزّة  ٌِ  َب

اتی دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، ادیس نب ریضح، رضحت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

ض ایک یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم الفں آدیم یک رطح ےہ ہک اکی ااصنری ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولخت ںیم رع

 ہک اعلم رقمر ںیہن رفام دےتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ریمے دعب رقنعبی اےنپ رپ رت حی وک اپؤ وت ربص ےس اکؾ انیل اہیں کت

 ھجم ےس وحض رپ الماقت رکف۔



 

 

 ، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احومکں ےک ملظ رپ ربص رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ حبیب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، طٌبہ ب٩ ححاد، ٗتازہ، ا٧ص، حرضت اسیس ب٩ حـْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ُت  و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َِٟححَّأد  ب٩ُِ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َخًَل بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِْر ـَ ٩ًَِ أَُسِیسٔ ب٩ِٔ حُ ُث   َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  أََنّشا یَُحسِّ

رضحت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک  ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، ہبعش نب اجحج، اتقدہ، اسن،

 اکی ااصنری ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولخت ںیم رعض ایک ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل انب احرث، ہبعش نب اجحج، اتقدہ، اسن، رضحت ادیس نب ریضح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احومکں ےک ملظ رپ ربص رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ :  راوی

١ِ َخًَل بٔزَ  و ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔ َو َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨َٔیطٔ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ولخت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اںیمس 

 ذرک ںیہن۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش :  رافی

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

  

 ...احومکں یک ااطتع ےک ایبؿ ںیم ارگہچ فہ اہمترے وقحؼ ہن دںی

 ایبؿاامرت افر الختف اک  :   ابب



 

 

 احومکں یک ااطتع ےک ایبؿ ںیم ارگہچ فہ اہمترے وقحؼ ہن دںی
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حرضمی ب٩ وائ١  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہحرضمی، حرضت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ رضی اہلل 

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ

 ِٟ ا٢َ َسأ٢ََ َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َیزٔیَس ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  مٔیِّ  َِٟحرِضَ ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ ا َ٘ ٠ِ ا٢َ َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ ًَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  فٔیُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ حُ

٨ًَِطُ  َق  أَِْعَ َٓ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ ٨َا  َّ٘ و٧َا َح ٌُ ُض٥ِ َوی٨َ٤َِ َّ٘ ٠َِی٨َا أ٣ََُزاُئ َيِشأَُٟو٧َا َح ًَ ا٣َِت  َٗ ٨ًَُِط ث٥َُّ َس أََرأَیَِت إِٔ٪  َق  أَِْعَ َٓ َُٟط  َ ُط فٔی  ث٥َُّ َسأ َٟ َ أ

٠ًََِیض٥ِٔ ٣َا ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ وا  ٌُ وا َوأَكٔی ٌُ ا٢َ اِس٤َ َٗ ِیٕص َو َٗ ُث ب٩ُِ  ٌَ َحَذبَُط اِِلَِط َٓ أَٟثةٔ  ا٧َٔیٔة أَِو فٔی اٟثَّ ٠ُِت٥ِ  اٟثَّ ٠َِی٥ُِٜ ٣َا ح٤ُِّ ًَ ٠ُوا َو  ح٤ُِّ

یم نب فالئ رضحیم، رضحت ہمقلع نب فالئ ریض دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، رضح

اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت یملس نب سیدی یفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

ںیہ ہک ارگ مہ رپ ا ےس احمک طلسم وہ  رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ابرے ںیم ایک مکح رفامےت

اجںیئ وج مہ ےس اےنپ وقحؼ وت امںیگن افر امہرے وقحؼ وک رفک ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس ارعاض ایک اس ےن آپ یلص 

 وت اےس ا ثع نب اہلل ہیلع فملس ےس رھپ وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ ارعاض رفام ا رھپ اس ےن دفرسی  ا رسیتی رمہبت وپاھچ

 سیق ےن چنیھک ایل افر اہک اس ایک ابت ونس افر ااطتع رکف ویکہکن اؿ رپ اؿ اک وبھج افر اہمترے افرپ اہمترا وبھج ےہ۔

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، رضحیم نب فالئ رضحیم، رضحت ہمقلع نب  :  رافی

 ہلل اعتٰیل ہنعفالئ ریض ا

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 احومکں یک ااطتع ےک ایبؿ ںیم ارگہچ فہ اہمترے وقحؼ ہن دںی
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، طٌبہ، س٤اک :  ویرا

٩ًَِ ٔس٤َإک بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ٔثِ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُث ب٩ُِ و َحسَّ ٌَ َحَذبَطُ اِِلَِط َٓ ا٢َ  َٗ ٠َطُ َو

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِیٕص  ٠ُِت٥ِ َٗ ٠َِی٥ُِٜ ٣َا ح٤ُِّ ًَ ٠ُوا َو ٠ًََِیض٥ِٔ ٣َا ح٤ُِّ ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ وا  ٌُ وا َوأَكٔی ٌُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِس٤َ



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، امسک، اس دنس ےک اسھت ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک اےس ا ثع نب سیق ےن 

اراشد رفام ا اؿ یک ابت ونس افر ااطتع رکف ویکہکن اؿ وک وبھج اؿ رپ افر اہمترا وبھج اہمترے افرپ اچنیھک وت ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب، ہبعش، امسک :  رافی

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

  

 ... تع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےکونتفں ےک وہظر ےک فتق امج

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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ب٩ ٣ثىی ٨ًزی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز برس ب٩ ًبیساہلل حرضمی، ابوازریص، حرضت ٣ح٤س  :  راوی

 حذئہ ب٩ ی٤ا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ یَزٔیَس ب٩ِٔ َجا ث٨ََا  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ثَىٔی برُِسُ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ بٔز َحسَّ

وَُّل کَاَ٪ ا٨َّٟ  ُ٘ ٔ٪ َي ِٟامَیَ َة ب٩َِ ا َٔ ُت حَُذِي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َِٟدِوََّلنٔیَّ َي ٍَ أَبَا إِٔزرٔیَص ا َّطُ َس٤ٔ مٔیُّ أ٧َ َِٟحرِضَ َّی اہللُ ا اُض َيِشأَُٟوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٨ُِت  ُٛ ٔ َو َِٟدِْر ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َحاًَ َٓ  ٕ ٕة َورَشٓ ٨َّا فٔی َجاص٠ٔٔیَّ ُٛ َّا  ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ىٔی  َٛ َة أَِ٪ یُِسرٔ َٓ ِّ ٣ََدا ٩ًَِ اٟرشَّ ئ٨ََا أَِسأَُٟطُ 

 َٗ  ٕ ِّ ٩ِ٣ٔ َخِْر َس َذَٟٔک اٟرشَّ ٌِ ٠ُِت َص١ِ َب ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔ رَشٌّ  َِٟدِْر َس َصَذا ا ٌِ َض١ِ َب َٓ  ٔ َِٟدِْر ٠ُُِٗت َو٣َا اہللُ بَٔضَذا ا ٥ِ َوٓٔیطٔ َزَخ٩ْ  ٌَ ا٢َ َن

٠ُِت ص١َِ  ُ٘ َٓ ُٖ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوت٨ُِرٔکُ  ٔ ز ٌِ ٔ صَِسئی َت ِْر َِ ٔ ُس٨ًَّٔی َوَیِضُسوَ٪ بٔ ِْر َِ ِو٦ْ َيِشت٨َُّوَ٪ بٔ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ َزَخ٨ُطُ  َٗ  ٕ ٔ ٩ِ٣ٔ رَشٓ َِٟدِْر َس َذَٟٔک ا ٌِ َب

ًَلَی أَبَِوأب َجَض٥ََّ٨ ٩ِ٣َ أَجَ  ًَاْة  ٥ِ زُ ٌَ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ ٔج٠َِست٨َٔا َن َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٨ََٟا  ُض٥ِ  ِٔ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٔػ ُ٘ َٓ ُٓوُظ ٓٔیَضا  َذ َٗ َِٟیَضا  ٔ ابَُض٥ِ إ

 ُ٤ِٟ َة ا ًَ ا٢َ َت٠ِز٦َُ َج٤َا َٗ ىٔی َذَٟٔک  َٛ ٤َا َتَزی إِٔ٪ أَِزَر َٓ ٠ُُِٗت َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ِٟٔش٨َت٨َٔا  َ ٔ َوَیَتک٤َُّ٠َوَ٪ بٔأ إِٔ٪ ِش٤ٔ٠َْٔن َوإ َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٣َا٣َُض٥ِ 

ًَلَی أَِػ١ٔ َطَحزَ  فَّ  ٌَ ِو أَِ٪ َت َٟ َضا َو َٚ ک٠َُّ ِٟرٔفَ ًَِتز٢ِٔ ت٠َِٔک ا ا َٓ ا٢َ  َٗ ْة َوََّل إ٣َٔا٦ْ  ًَ ُض٥ِ َج٤َا َٟ ٥ِ َت٩ُِٜ  ٤َِِٟوُت َوأ٧ََِت َٟ َک ا َٛ َّی یُِسرٔ ةٕ َحً

 ًَلَی َذَٟٔک 

نب اجرب رسب نب دیبع اہلل رضحیم، اوبادرسی، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل دمحم نب ینثم زنعی، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ریخ فالھبیئ ےک قلعتم  ااؽ رکےت 



 

 

اجےئ  ااؽ رکات اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ ےھت افر ںیم ربایئ ےک ابرے ںیم اس وخػ یک فہج ےس ہک فہ ےھجم چنہپ 

اہں اجتیلہ افر رش ںیم ےھت اہلل امہرے اپس ہی الھبیئ الےئ وت ایک اس الھبیئ ےک دعب یھب وکیئ رش وہاگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

ملس ےن رفام ا اہں افر اس ریخ ںیم ھچک دکفرت وہیگ ںیم ےن رعض ایک ایک اس ربایئ ےک دعب وکیئ الھبیئ یھب وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع ف

ںیم ےن رعض ایک یسیک دکفرت وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی تنس ےک العفہ وک تنس ںیھجمس ےگ افر ریمی دہاتی 

دعب وکیئ ربایئ وہیگ آپ ےک العفہ وک دہاتی اجؿ ںیل ےگ وت اؿ وک اچہپؿ ےل اگ افر رفنت رکے اگ ںیم ےن رعض ایک ایک اس ریخ ےک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں منہج ےک درفازفں رپ ڑھکے وہ رک منہج یک رطػ الب ا اجےئ اگ سج ےن اؿ یک دتوت وک وبقؽ رکایل فہ 

 اےس منہج ںیم ڈاؽ دںی ےگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہرے ےئل اؿ یک تفص ایبؿ رفام دںی

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں فہ ایسی وقؾ وہیگ وج امہرے رگن یسیج وہیگ افر امہری زابؿ ںیم یہ وگتفگ رکے یگ ںیم ےن 

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ارگ ہی ےھجم ےلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک مکح رفامےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا املسمونں 

افر اؿ ےک اامؾ وک الزؾ رکانیل ںیم ےن رعض ایک ارگ املسمونں یک وکیئ امجتع وہ ہن وکیئ اامؾ آپ ےن رفام ا رھپ اؿ  ماؾ یک امجتع وک 

 رفوقں ےس دحیلعہ وہ اجان ارگہچ ےھجت ومت ےک آےن کت درتخ یک ڑجفں وک اکانٹ زپے وت ایس احتل ںیم ومت ےک رپسد وہ اجےئ۔

نب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب رسب نب دیبعاہلل رضحیم، اوبادرسی، رضحت ذحہفی نب امیؿ  دمحم نب ینثم زنعی، فدیل :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمفتق امجتع  ونتفں ےک وہظر ےک
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٣ح٤س ب٩ سہ١ ب٩ ًشرک ت٤یِم، یحٌی ب٩ حشا٪، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، یحٌی اب٩ حشا٪، ٣ٌاویہ اب٩  :  راوی

 رضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسًل٦، زیس ب٩ سًل٦، ابوسًل٦، ح

ِبُس اہللٔ ًَ ث٨ََا  اَ٪ ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ًَِشرَکٕ اٟتَّ ُس ب٩ُِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ارٔمٔیُّ  و َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ب٩ُِ 

اؤیَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحسَّ ُة ب٩ُِ أَِخبََر٧َا َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َحشَّ َٔ ا٢َ حَُذِي َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ٦ ٩ًَِ أَبٔی َسًلَّ  ٕ٦ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ َسًلَّ ٦ٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ َسًلَّ ٌِ ُة َي

َض١ِ ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َصَذا َٓ ٨َِح٩ُ ٓٔیطٔ  َٓ  ٕ ََٓحاَئ اہللُ بَٔدِْر  ٕ ٨َّا برَٔشٓ ُٛ َّا  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ  ٪ٔ ِٟامَیَ ا٢َ نَ  ا َٗ ٔ رَشٌّ  َِٟدِْر ٠ُُِٗت َص١ِ ا  ٥ِ ٌَ

ا٢َ یَُٜ  َٗ  َٕ ِی َٛ ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔ رَشٌّ  َِٟدِْر َض١ِ َوَراَئ َذَٟٔک ا َٓ ٠ُُِٗت   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِّ َخِْْر  َٔک اٟرشَّ ْة ََّل َوَراَئ ذَٟ ٔسی أَئ٤َّٔ ٌِ وُ٪ َب



 

 

 ُ ٠ُُٗوب و٦ُ ٓٔیض٥ِٔ رَٔجا٢ْ  ُ٘ َٕ َیِضَتُسوَ٪ بُٔضَساَی َوََّل َيِشت٨َُّوَ٪ بُٔش٨ًَّٔی َوَسَی ِی َٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َیاكْٔٔن فٔی ُجِث٤َأ٪ إ٧ِٕٔص  ٠ُُٗوُب اٟظَّ ُض٥ِ 

َب َهِضزَُک َوأُخَٔذ ٣َاُٟ  ٔ َوإِٔ٪ ُُضٔ ٍُ ِْٟٔل٣َْٔر ٍُ َوتُٔلی ا٢َ َتِش٤َ َٗ ُت َذَٟٔک  ِٛ ٍُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪ أَِزَر ٍِ أَِػ٨َ ٍِ َوأَكٔ َٓاِس٤َ  َک 

دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی انب اسحؿ، اعمفہی انب مالؾ، زدی نب مالؾ، اوبمالؾ،  دمحم نب لہس نب رکسع یمیمت، ییحی نب اسحؿ،

رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! مہ رش ںیم التبم ےھت اہلل امہرے اپس 

 وکیئ ربایئ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ی اہں ںیم ےن رعض اس الھبیئ وک ال ا سج ںیم مہ ںیہ وت ایک اس الھبیئ ےک ےھچیپ یھب

ایئ ایک ایک اس ربایئ ےک ےھچیپ وکیئ ریخ یھب وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ی اہں ںیم ےن رعض ایک ایک اس ریخ ےک ےھچیپ وکیئ رب

 ایک اس ریخ ےک ےھچیپ وکیئ ربایئ وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھب وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ی اہں ںیم ےن رعض ایک

رفام ا ریمے دعب ا ےس دتقماء وہں ےگ وج ریمی دہاتی ےس راامنہیئ احلص ہن رکںی ےگ افر ہن ریمی تنس وک اانپںیئ ےگ افر رقنعبی 

ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک  اؿ ںیم ا ےس ولگ ڑھکے وہں ےگ ہک اؿ ےک دؽ ااسنین ومسجں ںیم اطیشؿ ےک دؽ وہں ےگ

ر اؽ ںیم ےسیک رکفں ارگ اس زامہن وک اپؤں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اریم یک ابت نس افر ااطتع رک ارگہچ ریتی ھٹیپ رپ امرا 

 اجےئ  ا ریتا امؽ بصغ رکایل اجےئ رھپ یھب اؿ یک ابت نس افر ااطتع رک۔

 نب اسحؿ، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی انب اسحؿ، اعمفہی انب مالؾ، زدی نب مالؾ، دمحم نب لہس نب رکسع یمیمت، ییحی :  رافی

 اوبمالؾ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمونتفں ےک وہظ

     289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور جزیز، اب٩ حاز٦، ُیًل٪، اب٩ جزیز، ابی ٗیص ب٩ ریاح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ِیٔص ب٩ِٔ رٔیَ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ث٨ََا َُِیًَلُ٪ ب٩ُِ َجزٔیز ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َي ٩ًَِ َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  إح 

َٚ ا اَر َٓ ًَةٔ َو ا َد ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ََخَ َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  اَت١َ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ّة َو٩ِ٣َ  ٤َاَت ٣َاَت ٣ٔیَتّة َجاص٠ٔٔیَّ َٓ ًََة  َِٟح٤َا

ِ٘ٔت٠َْة َجاص٠ٔٔیَّ  َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ًََؼَبّة  ًََؼَبٕة أَِو ی٨ََُِصُ  ٔلَی  َؼَبٕة أَِو یَِسًُو إ ٌَ ٔ ُب ٟ ـَ ِِ ٕة َي یَّ ُب َتِحَت َرایَٕة ٤ًِّٔ ًٔی َيرِضٔ ًَلَی أ٣َُّ َد  ْة َو٩ِ٣َ ََخَ

أجَزَصا َوََّل  َٓ َِٟشُت ٨ِ٣ٔطُ بَزََّصا َو ٠َِیَص ٣ٔىِّی َو َٓ ِضَسُظ  ًَ ِضٕس  ًَ   َیَتَحاَشی ٩ِ٣ٔ ٣ُِؤ٨٣َٔٔضا َوََّل یَفٔی ٟٔٔذی 

ابیشؿ نب رففخ رجری، انب احزؾ، الیغؿ، انب رجری، ایب سیق نب ر اح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 



 

 

 ایگ افر امجتع ےس دحیلعہ وہایگ وت فہ اجتیلہ یک ومت رما افر سج ےن ادنیھ  دیلق ںیم یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج ااطتع ےس  لک

یسک ےک ڈنھجے ےک ےچی گنج یک یسک تیبصع یک انبء رپ ہصغ رکےت وہےئ تیبصع یک رطػ الب ا  ا تیبصع یک دمد رکےت وہےئ لتق 

 رپ رخفج ایک ہک اس ےک کین فدب بس وک لتق ایک یسک ومنم اک احلظ رکد ا ایگ وت فہ اجتیلہ ےک وطر رپ لتق ایک ایگ افر سج ےن ریمی اتم

 ایک افر ہن یسک ےس ایک وہا فدعہ وپرا ایک وت فہ ریمے دنی رپ ںیہن افر ہن ریما اس ےس وکیئ قلعت ےہ۔

  ہنعابیشؿ نب رففخ رجری، انب احزؾ، الیغؿ، انب رجری، ایب سیق نب ر اح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ح٤از ب٩ زیس، ایو ب، ُیًل٪ ب٩ جزیز، زیاز ب٩ ریاح ٗیسی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا أَیُّوُب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ِیٔسیِّ و َحسَّ َ٘ ِٟ ٔ ب٩ِٔ رٔیَإح ا ٩ًَِ زَٔیاز  ٕ ٩ِ َُِیًَلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز

ا٢َ ََّل َیتَ  َٗ ٕ َو ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحو َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َحاَغ ٩ِ٣ٔ ٣ُِؤ٨٣َٔٔضا٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ب، الیغؿ نب رجری، ز اد نب ر اح یسیق، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دیبع اہلل نب رمع وقارریی، امحد نب زدی، اوی

َِھاا( ےک اافل
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ا ي
َ
ظ ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ اس دحثی ںیم ) ل

 ںیہ۔

 ، اوی ب، الیغؿ نب رجری، ز اد نب ر اح یسیق، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب رمع وقارریی، امحد نب زدی :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک
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زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ُیًل٪ ب٩ جزیز، زیاز ب٩ ریاح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ زَٔیاز  ٕ ٩ًَِ َُِیًَلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز ث٨ََا ٣َِضسٔیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ



 

 

َٓا ٔة َو ًَ ا َد ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٥َ ٩ِ٣َ ََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ رٔیَإح  َِٟح٤َا َٚ ا َة ث٥َُّ ٣َاَت ٣َاَت َر

٠ََِٓیَص ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ  َؼَبٔة  ٌَ ات١ُٔ ٠ِٟٔ َ٘ َؼَبٔة َويُ ٌَ ُب ٠ِٟٔ ـَ ِِ ٕة َي یَّ ُٗت١َٔ َتِحَت َراَیٕة ٤ًِّٔ ّة َو٩ِ٣َ  ًٔی ٣ٔیَتّة َجاص٠ٔٔیَّ َد ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ًٔی َو٩ِ٣َ ََخَ

َٓأجَزَصا ََّل َیَتَحاَغ ٩ِ٣ٔ ٣ُِؤ٨٣ٔٔضَ  ُب بَزََّصا َو ًٔی َيرِضٔ ٠َِیَص ٣ٔىِّیًَلَی أ٣َُّ َٓ ًَِضٔسَصا   ا َوََّل یَفٔی بٔٔذی 

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، دہمی نب ومیمؿ، الیغؿ نب رجری، ز اد نب ر اح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہ وہایگ رھپ رم ایگ وت فہ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج صخش اریم یک ااطتع ےس  لک ایگ افر امجتع ےس دحیلع

اجتیلہ یک ومت رما وج صخش ادنیھ  دیلق ںیم یسک ےک ڈنھجے ےلت تیبصع رپ ہصغ رکےت وہےئ امرا ایگ افر فہ گنج رکات وہ تیبصع 

ےک ےئل وت فہ ریمی اتم ںیم ےس ںیہن ےہ افر ریمی اتم ںیم ےس سج ےن ریمی اتم رپ رخفج ایک ہک اس ےک کین افر ربے وک 

 رکے ومنم اک احلظ رکے ہن یسک ذیم ےک اسھت ےئک وہےئ فدعے وک وپرا رکے وت فہ ریمے دنی رپ ںیہن۔لتق 

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، دہمی نب ومیمؿ، الیغؿ نب رجری، ز اد نب ر اح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ُیًل٪ ب٩ جزیز٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار،  :  راوی

 َُ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِیًَلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز

٥ِ٠َ یَِذَُکِ ا٨َّٟٔيیَّ َػ  َٓ َّی  ٤َُِٟثى ا اب٩ُِ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أ٣ََّ َٗ ا٢َ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  َ٘ َٓ إر  ا اب٩ُِ َبظَّ َِٟحٔسیٔث َوأ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  ل

ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ رہباحؽ انب دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، الیغؿ نب رجری، اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی

 اہک ینثم ےن اینپ رفاتی ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ذرک ںیہن ایک افر اشبر ےن اینپ دحثی ابمرہک ںیم اقؽ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، الیغؿ نب رجری :  رافی

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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 حش٩ ب٩ ربیٍ، ح٤از ب٩ زیس، جٌس، ابوًث٤ا٪، ابورجاء، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض :  ویرا

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ  ٔس أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض َیزِؤیطٔ   

ًَةَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َِٟح٤َا َٚ ا اَر َٓ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ ٠َِیِؼبٔرِ  َٓ صُطُ  ٔ َطِیّئا یرَِکَ ٥َ ٩ِ٣َ َرأَی ٩ِ٣ٔ أ٣َْٔرٔظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ٔیَتْة  ل َٓ ٤ََٓاَت  ٔطبِّرا 

ْة   َجاص٠ٔٔیَّ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس نسح نب رعیب، امحد نب زدی، دعج، اوبامثعؿ، اوبراجء، انب ابعس، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر ا

ےن رفام ا وج آدیم اےنپ اریم ںیم وکیئ ایسی ابت دےھکی وجا ےس اندنسپ وہ وت اچےئہ ہک ربص رکے ویکہکن وج آدیم امجتع ےس اکی ابتشل 

 رھب یھب دجا وہا وت فہ اجتیلہ یک ومت رما۔

 س، رضحت انب ابعسنسح نب رعیب، امحد نب زدی، دعج، اوبامثعؿ، اوبراجء، انب ابع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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 طیبا٪ ب٩ ربیٍ، ح٤از، ًبساٟورث، جٌس، ابورجاء ًلار زی، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َل  ٌُ ِٟ ث٨ََا أَبُو َرَجإئ ا ُس َحسَّ ٌِ َِٟح ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ و َحسَّ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ارٔزٔیُّ 

َِٟیَص أَحَ  َُّط  إ٧ٔ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیِؼبٔرِ  َٓ ٔ َطِیّئا  َظ ٩ِ٣ٔ أ٣َْٔرٔظ ا٢َ ٩ِ٣َ ََکٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٠َِلأ٪ اہللٔ َػل َد ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ْس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ََخَ

٠َِیطٔ إَّٔلَّ ٣َاَت ٣ٔیَتّة  ًَ ٤ََٓاَت  ّة  ٔطبِّرا   َجاص٠ٔٔیَّ

ابیشؿ نب رففغ، امحد، دبعاولرث، دعج، اوبراجء اطعر دی، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ر اؽ اہلل رفام ا ےسج اےنپ اریم ےس وکیئ ابت اندنسپ وہ وت اچےئہ ہک اس رپ ربص رکے ویکہکن ولوگں ںیم ےس وج یھب اطلسؿ یک ااطتع 

 تشل یھب ت ال افر اس رپ ایس یک ومت فاعق وہیئگ وت فہ اجتیلہ یک ومت رما۔ےس اکی اب

 ابیشؿ نب رعیب، امحد، دبعاولرث، دعج، اوبراجء اطعر دی، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ت ج٨سب ب٩ ًبساہلل بحلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہزی٥ ب٩ ًبساًلی، ٣ٌت٤ز، ابو٣ح٠ز، ج٨سب ب٩ ًبساہلل بحلی، حرض :  راوی

٩ًَِ جُ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِِل ث٨ََا صَُزی٥ُِ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبَحلٔیِّ  ًَِبسٔ اہللٔ ا ٨َِسٔب ب٩ِٔ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ْة َٗ َِٓ٘ٔت٠َْة َجاص٠ٔٔیَّ ّة  ًََؼبٔیَّ ّة أَِو ی٨ََُِصُ  ًََؼبٔیَّ ٕة یَِسًُو  یَّ ُٗت١َٔ َتِحَت َرایَٕة ٤ًِّٔ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ 

 ، دنجب نب دبعاہلل یلجب، رضحت دنجب نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 

ز
ح ل
م

رہمی نب دبعایلع، رمتعم، اوب

 ہیلع فملس ےن رفام ا وج یسک یک ادنیھ  دیلق ںیم تیبصع یک رطػ البات وہ  ا تیبصع یک دمد رکات وہا لتق ایک ایگ وت فہ اجتیلہ اہلل یلص اہلل

 یک ومت رما۔

 ، دنجب نب دبعاہلل یلجب، رضحت دنجب نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ز
ح ل
م

 رہمی نب دبعایلع، رمتعم، اوب

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، اب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، زیس ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٔس ب٩ِٔ َزیِسٕ  ًَأػ٥ْ َوصَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ َزیِسٔ بِ َحسَّ ا٢َ   َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕس  ٩ٔ ٣َُح٤َّ

ةٔ ٣َا کَاَ٪ َز٩َ٣َ َیزٔیَس  ََِٟحَّ ٔ ا ٍٕ حَْٔن کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُٔلی ٔلَی  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز إ حُوا ِٔلَبٔی َجاَئ  ا٢َ اَِطَ َ٘ َٓ اؤَیَة  ٌَ  ب٩ِٔ ٣ُ

٥َِٟ آتَٔک  ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ؤَساَزّة  وُٟطُ  ًَ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ثََک َحٔسیّثا َس٤ٔ ِٔلَِج٠َٔص أََتِیُتَک ِٔلَُحسِّ

 ٔ ِٟ٘ َٟقَٔی اہلَل َیِو٦َ ا ٕة  ًَ ٍَ یَّسا ٩ِ٣ٔ كَا و٢ُ ٩ِ٣َ َخ٠َ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٟطُ َو٩ِ٣َ ٣َاَت َیا٣َٔة ََّل حُحَّ َس٤ٔ َة 

ّة  ْة ٣َاَت ٣ٔیَتّة َجاص٠ٔٔیَّ ٌَ َِٟیَص فٔی ٨ًُُ٘ٔطٔ بَِی  َو

 دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، انب دمحم نب زدی، زدی نب دمحم، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب

نب اعمفہی ےک دفر وکحتم ںیم وہا دبعاہلل نب عیطم ےک اپس آےئ وت انب عیطم ےن رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاہعق رحہ ےک فتق وج سیدی 



 

 

اہک اوبدبعارلنمح ےک ےئل اغہچیل اھچبؤ وت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم آپ ےک اپس ےنھٹیب ےک ےئل ںیہن آ ا ںیم وت آپ ےک 

ر اؽ اہلل ےس  ین آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن اپس اس ےئل آ ا وہں ہک آپ وک ایسی دحثی ایبؿ رکفں وج ںیم ےن 

ااطتع اریم ےس اہھت اکنؽ ایل وت فہ  ماتم ےک دؿ اہلل ےس اس احؽ ںیم الماقت رکے اگ ہک اےکس اپس وکیئ دلیل ہن وہیگ افر وج اس 

 احؽ ںیم رما ہک ایکس رگدؿ ںیم یسک یک تعیب ہن یھت فہ اجتیلہ یک ومت رما۔

 اہلل نب اعمذ ةنعی، انب دمحم نب زدی، زدی نب دمحم، انعف، دبعاہلل نب رمع، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیمونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت
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اب٩ ٤٧ْر، یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ بْٜر، ٟیث، ًبیساہلل ب٩ ابی جٌرف، بْٜر ب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت  :  راوی

 ٨ًہاب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی 

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َِٟیْث  ث٨ََا  ٕ َحسَّ َِْٜر ُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ب ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  َِْٜر ُ ٩ًَِ ب رَفٕ  ٌِ أَبٔی َج

 َٓ  ٍٕ َُّط أَتَی اب٩َِ ٣ُٔلی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٥َ ٧َِحَوظُ اِِلََطخِّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َذََکَ 

ٰیل انب ریمن، ییحی نب دبعاہلل نب ریکب، ثیل، دیبع اہلل نب ایب رفعج، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

 ہیلع فملس یک دحثی ابمرہک ایس رطح ایبؿ یک۔ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وجہ انب عیطم ےک اپس ےئگ افر یبن یلص اہلل

انب ریمن، ییحی نب دبعاہلل نب ریکب، ثیل، دیبعاہلل نب ایب رفعج، ریکب نب دبعاہلل نب اجش، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک وہظر ےک فتق امجتع ےک اسھت رےنہ ےک مکح افر رفک یک رطػ البےن ےس رفےنک ےک ایبؿ ںیم
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  ب٩ ٤ًز، ہظا٦ ب٩ سٌس، زیس ب٩ اس٥٠، اب٩ ٤ًز٤ًزو ب٩ ًلی، اب٩ ٣ہسی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ جب٠ہ، برش :  راوی

ث٨ََا برِٔشُ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ ح و َحسَّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َحسَّ ا َحسَّ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ  ب٩ُِ ٤ًََُز 

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ٕس  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس  ٍٕ ٔ ىَی َحٔسیٔث ٧َآ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔیطٔ 



 

 

 ٤ًَُزَ 

رمعف نب یلع، انب دہمی، دمحم نب رمعف نب ہلبج، رشب نب رمع، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، انب رمع، اس دنس ےک اسھت یھب یہی دحثی 

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ۔رضحت انب 

 رمعف نب یلع، انب دہمی، دمحم نب رمعف نب ہلبج، رشب نب رمع، اشہؾ نب دعس، زدی نب املس، انب رمع :  رافی

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

  

 ...املسمونں یک امجتع ںیم رفتقی ڈاےنل فاےل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 املسمونں یک امجتع ںیم رفتقی ڈاےنل فاےل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨سر، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، زیاز ب٩ ًًلٗہ حرضت ْعٓحہ رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٣ح٤س ب٩ بظا ر، ُ :  راوی

 ٨ًہ

ارٕ  ا٢َ اب٩ُِ َبظَّ َٗ ث٨ََا ٨َُُِسْر و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٧َآ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٍٕ َو٣َُح٤َّ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ رَفٕ  َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َّ َحسَّ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َحَة  َٓ ُت َْعِ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  َٗ طُ َسَتُٜوُ٪ زٔیَازٔ ب٩ِٔ ًًَٔل

ٕٔ کَا ِی بُوُظ بٔاٟشَّ َٓاُِضٔ  ٍْ ٔة َوهَٔی َج٤ٔی ٔ اِِل٣َُّ َٚ أ٣ََِز َصٔذظ ٩ِ٤َ أََراَز أَِ٪ ُيرَفِّ َٓ  ئ٨ّٔا ٩ِ٣َ کَاَ٪ َص٨َاْت َوَص٨َاْت 

ح ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 
ف
اوبرکب نب انعف، دمحم نب اشب ر، دنغر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ز اد نب العہق رضحت رع

ت ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس رقنعبی ےنتف افر اسفد اظرہ وہں ےگ افر وج اس اتم یک امجتع ےک اعمالم

 رفتقی ڈاےنل اک ارادہ رکے اےس ولتار ےک اسھت امر دف فہ صخش وکیئ یھب وہ۔

ح ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ف
 اوبرکب نب انعف، دمحم نب اشب ر، دنغر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ز اد نب العہق رضحت رع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 املسمونں یک امجتع ںیم رفتقی ڈاےنل فاےل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ابزاہی٥، ٣ؼٌب ب٩ اح٤س ب٩ َخاغ، حبا٪، ابوًوا٧ہ، ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبیساہلل ب٩ ٣وسی، طیبا٪، اسحاٚ  :  راوی



 

 

 ٣٘سا٦ خثٌِم، ارسائی١، ححاد، ًار٦ ب٩ ٓـ١، ح٤از ب٩ زیس، ًبساہلل ب٩ ٣دتار

یَّاَئ  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ًََوا٧ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ إغ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َٔخَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی و َحسَّ  َحسَّ

ث٨ََا  ِٔمُّ َحسَّ ٌَ َِٟدِث ٔ ا َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ُب ب٩ُِ ا ٌَ ٤ُِِٟؼ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی َححَّاْد ٩ًَِ َطِیَباَ٪ ح و َحسَّ ائٔی١ُ ح و َحسَّ إرِٔسَ

ِبُس اہللٔ بِ  ًَ ث٨ََا  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ًَار٦ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َة  َٗ ٩ًَِ زٔیَازٔ ب٩ِٔ ًًَٔل ُض٥ِ  اُظ ک٠ُُّ ٤ُِِٟدَتارٔ َوَرُج١ْ َس٤َّ ٩ُ ا

ُت٠ُوظُ  ِٗ ا َٓ ا  ٌّ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ َج٤ٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َحَة  َٓ  َْعِ

ی، ارسالیئ، ادمح نب رخاش، ةحؿ، اوبتواہن، اقمس نب زرک ا، دیبع اہلل 

م
ع

 

ی

 

د

نب ومیس، ابیشؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، بعصم نب دقماؾ 

اجحج، اعرؾ نب لضف، امحد نب زدی، دبعاہلل نب اتخمر، اؿ اچر اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ نکیل اوہنں ےن 

ـُ اک ظفل ذرک ایک ےہ۔ و 
لُ ُ

 

ت
قْ
ا َ

 

ارضوُِبہ یک اجبےئ ف َ

 

 ف

ی، ادمح نب رخاش، ةح :  رافی

م
ع

 

ی

 

د

ؿ، اوبتواہن، اقمس نب زرک ا، دیبعاہلل نب ومیس، ابیشؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، بعصم نب دقماؾ 

 ارسالیئ، اجحج، اعرؾ نب لضف، امحد نب زدی، دبعاہلل نب اتخمر

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

  

 الختف اک ایبؿ اامرت افر :   ابب

 املسمونں یک امجتع ںیم رفتقی ڈاےنل فاےل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص، ابوئٌور ْعٓحہ، حرضت ْعٓحہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ٠َِیطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َحَة  َٓ ٩ًَِ َْعِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُٔوٕر  ٌِ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ أَبٔی َي َحسَّ

َٚ َج٤َ  ٥ِ أَِو يرَُفِّ ُٛ ًََؼا  َّٙ ًَلَی َرُج١ٕ َواحٕٔس یُزٔیُس أَِ٪ َيُظ  ٍْ ٥ِ َج٤ٔی ُٛ ٥ِ َوأ٣َِزُ ُٛ و٢ُ ٩ِ٣َ أََتا ُ٘ ٥َ َي ًَتَ َوَس٠َّ ُت٠ُوظُ ا ِٗ ا َٓ  ٥ُِٜ 

ح ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 
ف
ح ہ، رضحت رع

ف
امثعؿ نب ایب ہبیش، ویسن، اوبوفعیر رع

ر ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت  م اےنپ اعمالمت ںیم یسک اکی آدیم رپ قفتم وہ رھپ اہمترے اپس وکیئ آدیم آےئ اف

 اہمترے ااحتد یک ال یھ وک وتڑےن  ا اہمتری امجتع ںیم رفتقی ڈاانل اچےہ وت اےس لتق رک دف۔

ح ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ف
ح ہ، رضحت رع

ف
 امثعؿ نب ایب ہبیش، ویسن، اوبوفعیر رع

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

  



 

 

 ...بج دف افلخء یک تعیب یل اجےئ وت ایک رکان اچےئہ

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 بج دف افلخء یک تعیب یل اجےئ وت ایک رکان اچےئہ

     302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہوہب ب٩ ب٘یہ واسلی، خًلز ب٩ ًبساہلل، جزیزی، ابی نرضہ، حرضت  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ  ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ َة ا ثَىٔی َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة 

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُت٠ُوا اِْلََخَ ٨ِ٣ُٔض٤َاَٗ ِٗ ا َٓ َتِْٔن  َٔ ٍَ َٟٔد٠ٔی ٔ  َذا بُوی

فبہ نب ہیقب فایطس، الخد نب دبع اہلل، رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 ے وک لتق رکدف۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج دف افلخء یک تعیب یک اجےئ وت اؿ دفونں ںیم ےس دفرس

 فبہ نب ہیقب فایطس، الخد نب دبعاہلل، رجریی، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...فہ امنز فریغ ادا رکےت وہں اؿالخػ رشع اومر ںیم اکحؾ ےک رد رکےن ےک فوجب افر بج کت 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 الخػ رشع اومر ںیم اکحؾ ےک رد رکےن ےک فوجب افر بج کت فہ امنز فریغ ادا رکےت وہں اؿ ےس گنج ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ززی، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، ٗتازہ، حش٩، ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاہساب ب٩ خاٟس ا :  راوی

٩ًَِ َؿبَّ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٨ََا صَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َحسَّ َة ب٩ِٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ 

ِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َٖ بَزَٔئ َو٩ِ٣َ أ٧َ ٩ِ٤َ َْعَ َٓ زُٔٓوَ٪ َوت٨ُِرٔکُوَ٪  ٌِ َت َٓ ا٢َ َسَتُٜوُ٪ أ٣ََُزاُئ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ِٜٔ  َػل رَکَ َس٥َٔ٠ َوَل

ا٢َ ََّل ٣َا َػ٠َِّوا َٗ ات٠ُُٔض٥ِ  َ٘ ًَل نُ َٓ اُٟوا أَ َٗ  ٍَ  ٩ِ٣َ َرضَٔی َوَتابَ

دہ، نسح، ب ہ نب  ،نص، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دہاب نب اخدل ازدی، امہؾ نب ییحی، اتق

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقنعبی ا ےس ارماء وہں ےگ نج ےک الخػ رشتعی اامعؽ وک  م اچہپؿ ولےگ افر ضعب اامعؽ ہن اچہپؿ وکس 



 

 

وج ہن اچہپؿ اکس فہ وفحمظ راہ نکیل وج اؿ اومر رپ وخش وہا افر اتدعباری یک  ےگ سپ سج ےن اس ےک اامعؽ دب وک اچہپؿ ایل فہ ربی وہایگ

 احصہب ےن رعض ایک مہ اؿ ےس گنج ہن رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیہن بج کت فہ امنز ادا رکےت رںیہ۔

 ؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعدہاب نب اخدل ازدی، امہؾ نب ییحی، اتقدہ، نسح، ب ہ نب  ،نص، رضحت ا :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 الخػ رشع اومر ںیم اکحؾ ےک رد رکےن ےک فوجب افر بج کت فہ امنز فریغ ادا رکےت وہں اؿ ےس گنج ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم
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ابوُشا٪، ٣ش٤عی و ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ، ابی ُشا٪، ٣ٌاذ، اب٩ ہظا٦ زستوائی، ابوٗتازہ، حش٩، ؿبہ ب٩  :  راوی

 ٣حؼ٩ ٨ًزی، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا زوجہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠

ثَىٔی أَبُو  اْذ َوصُوَ و َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحسَّ ُى ِٔلَبٔی َُشَّ ِٔ ٕ َوا٠َّٟ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ا  ٌّ إر َج٤ٔی ُس ب٩ُِ َبظَّ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا  اب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َُشَّ

 ٩ًَِ ٨َزٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ َؿبََّة ب٩ِٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ ا َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ِسَتَوائٔیُّ َحسَّ ٠َِیطٔ  اٟسَّ ًَ َّی اہللُ  أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ُٓ ٔ ز ٌِ َت َٓ ٠َِی٥ُِٜ أ٣ََُزاُئ  ًَ  ١ُ٤َ ٌِ َُّط يُِشَت ا٢َ إ٧ٔ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ ِس بَزَٔئ َوَس٠َّ َ٘ َٓ َظ  ٩ِ٤َ ََکٔ َٓ وَ٪ َوت٨ُِرٔکُوَ٪ 

 ٔ ِس َس٠ َ٘ َٓ َ٘ َو٩ِ٣َ أ٧َرَِکَ  َظ بٔ ا٢َ ََّل ٣َا َػ٠َِّوا أَِی ٩ِ٣َ ََکٔ َٗ ات٠ُُٔض٥ِ  َ٘ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَََّل نُ َٗ  ٍَ ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ َرضَٔی َوَتابَ ٠ِبٔطٔ َوأ٧َرَِکَ ٥َ َوَل

٠ِبٔطٔ  َ٘  بٔ

ی ف دمحم نب اشبر، اعمذ، ایب اسغؿ، اعمذ، انب اشہؾ دوتسایئ، اوباتقدہ، نسح، ب ہ نب  ،نص زنع

مع
مس

ی، رضحت اؾ ہملس ریض اوباسغؿ، 

نج  اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م رپ ا ےس احمک رقمر ےئک اجںیئ ےگ

 انفافق راہ فہ ےک اامعؽ دب  م اچہپؿ ولےگ افر ضعب اامعؽ دب ےس انفافق روہےگ سج ےن اامعؽ دب وک اندنسپ ایک فہ ربی وہایگ افر وج

وفحمظ راہ نکیل وج اؿ اومر دب رپ وخش وہا افر اابتع یک احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ اؿ ےس گنج ہن رکںی آپ یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن بج کت فہ امنز ادا رکےت رںیہ۔

ی ف دمحم نب اشبر، اعمذ، ایب اسغؿ، اعمذ، انب :  رافی

مع
مس

 اشہؾ دوتسایئ، اوباتقدہ، نسح، ب ہ نب  ،نص زنعی، رضحت اؾ اوباسغؿ، 

 ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

  رد رکےن ےک فوجب افر بج کت فہ امنز فریغ ادا رکےت وہں اؿ ےس گنج ہن رکےن ےک ایبؿ ںیمالخػ رشع اومر ںیم اکحؾ ےک
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 ابوربیٍ ًتکی، ح٤از ب٩ زیس، ٣ٌلی ب٩ زیاز، ہظا٦، حش٩، ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩، حرضت ا٦ س٤٠ہ ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی

ًَ و َحسَّ  ٕ َوصَٔظا٦ْ  َّی ب٩ُِ زٔیَاز ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ َؿبََّة ب٩ِٔ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی َِٟحَش٩ٔ  ٩ِ ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َٔحِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ِس بَزَٔئ َو٩ِ٣َ ٣ِٔحَؼ٩ٕ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ أ٧َرَِکَ  َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ َٔک  ٔ ذَٟ و

ِس َس٥َٔ٠  َ٘ َٓ َظ   ََکٔ

ی نب ز اد، اشہؾ، نسح، ب ہ نب  ،نص، رضحت اؾ ہملس یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

معل

ی، امحد نب زدی، 

ک

 

عت

اوبرعیب 

ایس رطح ذرک یک نکیل اس دحثی ابمرہک ںیم ہی ےہ ہک سج ےن ااکنر ایک فہ ربی وہایگ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ابح  دحثی

 افر سج ےن اندنسپ ایک فہ وفحمظ راہ۔

ی نب ز اد، اشہؾ، نسح، ب ہ نب  ،نص، رضحت اؾ ہملس یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

معل

ی، امحد نب زدی، 

ک

 

عت

 اوبرعیب 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 الخػ رشع اومر ںیم اکحؾ ےک رد رکےن ےک فوجب افر بج کت فہ امنز فریغ ادا رکےت وہں اؿ ےس گنج ہن رکےن ےک ایبؿ ںیم

     306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ربیٍ بحلی، اب٩ ٣بارک، ہظا٦، حش٩ ؿبہ ب٩ ٣حؼ٩، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  یراو

٩ًَِ َؿبََّة ب٩ِٔ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا َِٟبَحلٔیُّ َحسَّ ٍٔ ا ث٨ََاظ َحَش٩ُ ب٩ُِ اٟزَّبٔی ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  و َحسَّ ٣ِٔحَؼ٩ٕ 

 َٗ َِٟت  ا ٥ِ یَ َٗ َٟ  ٍَ ٩ِٜٔ ٩ِ٣َ َرضَٔی َوَتابَ َُٟط َوَل ِو َٗ ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َُط إَّٔلَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ظُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ِذَُکِ

نسح نب رعیب یلجب، انب ابمرک، اشہؾ، نسح ب ہ نب  ،نص، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

( ےک اافلظ ذموکر ںیہن ںیہ۔اہلل ہیلع َ
َ
 

اَ َ

 

ي
َ
 َ ف

ِ

 

َ 
َ
 ر
ْ

 

 
ِ
ل ک

  فملس ےن اراشد رفام ا ابح  دحثی ایس رطح ذرک یک نکیل اس دحثی ںیم ف

 نسح نب رعیب یلجب، انب ابمرک، اشہؾ، نسح ب ہ نب  ،نص، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ...اےھچ افر ربے احومکں ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ افر ربے احومکں ےک ایبؿ ںیم
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عی، یزیس ب٩ یزیس ب٩ جابز، رزیٙ ب٩ حبا٪، ٣ش٥٠ ب٩ َقهہ، اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ ح٨ولی، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اوزا :  راوی

 حرضت ًوٖ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیزٔیَس  ث٨ََا اِِلَِوَزاعٔیُّ  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٙٔ َحسَّ ٩ًَِ ُرَزیِ  ٕ ب٩ِٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز

ا٢َ خٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِو ًَ  ٩ًَِ َهَة  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ََقَ اَ٪  َّٟٔذی٩َ َحیَّ ت٥ُِٜٔ ا َیاُر أَئ٤َّٔ

اُر أَئ٤َّٔ  ٠َِیض٥ِٔ َورٔشَ ًَ وَ٪  ٠َِی٥ُِٜ َوُتَؼ٠ُّ ًَ ٨ُو٧َُض٥ِ تُٔحبُّو٧َُض٥ِ َویُحٔبُّو٥َُِٜ٧ َوُيَؼ٠ُّوَ٪  ٌَ و٥َُِٜ٧ َوَت٠ِ ـُ و٧َُض٥ِ َویُِبِٔ ـُ َّٟٔذی٩َ تُِبِٔ ت٥ُِٜٔ ا

ًَلَة َو  ا٣ُوا ٓٔی٥ُِٜ اٟؼَّ َٗ ا٢َ ََّل ٣َا أَ َ٘ َٓ  ٕٔ ِی ًَل ٨َُ٧ابُٔذص٥ُِ بٔاٟشَّ َٓ ٨ُو٥َُِٜ٧ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ٌَ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ ُوََّلت٥ُِٜٔ َطِیّئا َوَی٠ِ

اَِکَ  َٓ صُو٧َطُ  ًَةٕ َترِکَ ٠َ٤َُط َوََّل َت٨ِزًُٔوا یَّسا ٩ِ٣ٔ كَا ًَ  صُوا 

ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، سیدی نب سیدی نب اجرب، رزقی نب ةحؿ، ملسم نب رقہظ، رضحت توػ نب امکل ریض 

 اہمترے احومکں ںیم ےس رتہب فہ ںیہ نج اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

ترفغت  ۓےس  م تبحم رکےت وہ افر فہ  م ےس تبحم رکےت ںیہ افر فہ اہمترے ےئل داعےئ ترفغت رکےت ںیہ افر  م اؿ ےک ےئل داع

 اںیہن تنعل رکےت وہ افر اہمترے احومکں ںیم ےس ربے احمک فہ ںیہ نج ےس  م دینمش رےتھک وہ افر فہ  م ےس ضغب رےتھک وہں افر  م

رکف افر فہ ںیہمت تنعل رکںی رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ اںیہن ولتار ےک اسھت لتق ہن رکدںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رفام ا ںیہن بج کت فہ  م ںیم امنز اقمئ رکےت رںیہ افر بج کت اےنپ احومکں ںیم وکیئ ایسی زیچ دوھکی ےسج  م اندنسپ رکےت وہ وت اس ےک

 اس لمع وک اندنسپ رکف افر ااطتع فرفامربنداری ےس اہھت تم وچنیھک۔

ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، ٰیسیع نب ویسن، افزایع، سیدی نب سیدی نب اجرب، رزقی نب ةحؿ، ملسم نب رقہظ، رضحت توػ نب  :  رافی

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ افر ربے احومکں ےک ایبؿ ںیم
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، حرضت ًوٖ ب٩ زاؤز ب٩ رطیس، وٟیس اب٩ ٣ش٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز ٣ولی بىی رفارہ، رزیٙ ب٩ حیا٪ :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ یَزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ٌِ َِٟؤٟیُس َي ث٨ََا ا ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِیٕس َحسَّ زَاَرَة  َحسَّ َٓ ٕ أَِخبََرنٔی ٣َِولَی بَىٔی  َجابٔز

 ُ٣ ٍَ َُّط َس٤ٔ اَ٪ أ٧َ ُٙ ب٩ُِ َحیَّ َٖ ب٩َِ ٣َأٟٕک َوصَُو ُرَزیِ ِو ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک اِِلَِطَحعٔیِّ َي ِو ًَ  ِّ٥ًَ َهَة اب٩َِ  ِش٥َٔ٠ ب٩َِ ََقَ

َّٟٔذی٩َ تُ  ت٥ُِٜٔ ا و٢ُ خَٔیاُر أَئ٤َّٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ وَ٪ ٔحبُّو٧َُض٥ِ َویُحٔبُّو٧َُٜ اِِلَِطَحعٔیَّ َي ٥ِ َوُتَؼ٠ُّ

٨ُو٧َُض٥ِ َویَ  ٌَ و٥َُِٜ٧ َوَت٠ِ ـُ و٧َُض٥ِ َویُِبِٔ ـُ َّٟٔذی٩َ تُِبِٔ ت٥ُِٜٔ ا اُر أَئ٤َّٔ ٠َِی٥ُِٜ َورٔشَ ًَ وَ٪  ٠َِیض٥ِٔ َوُيَؼ٠ُّ ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ًَ اُٟوا  َٗ ٨ُو٥َُِٜ٧  ٌَ ٠ِ

ا٣ُوا ٓٔیُٜ  َٗ ا٢َ ََّل ٣َا أَ َٗ َٔک  ًَل ٨َُ٧ابُٔذص٥ُِ ٨ًَِٔس ذَٟ َٓ ِتٔی َطِیّئا أَ آُظ َیأ ٠َِیطٔ َوا٢ٕ رَفَ ًَ ًَلَة أَََّل ٩ِ٣َ َولَٔی  ا٣ُوا ٓٔی٥ُِٜ اٟؼَّ َٗ ًَلَة ََّل ٣َا أَ ٥ِ اٟؼَّ

ا٢َ اب٩ُِ َجا َٗ ًَٕة  ٩ًََّ یَّسا ٩ِ٣ٔ كَا ٔ ٔؼَیٔة اہللٔ َوََّل َی٨ِز ٌِ ِتٔی ٩ِ٣ٔ ٣َ ِظ ٣َا َیأ ٠َِیرِکَ َٓ ٔؼَیٔة اہللٔ  ٌِ ىٔی ٩ِ٣ٔ ٣َ ٌِ ٠ُِت َي ُ٘ َٓ  ٕ ٕٙ حَْٔن بٔز ٟٔزَُزیِ

َه  َت َصَذا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ََقَ ٌِ ثََک بَٔضَذا أَِو َس٤ٔ ََٟحسَّ َسا٦ٔ  ِ٘ ٔ٤ِٟ َِٟحٔسیٔث آہللٔ َیا أَبَا ا ثَىٔی بَٔضَذا ا و٢ُ َحسَّ ُ٘ ا َي ّٓ ِو ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َة َي

 َ ل ًَ َحَثا  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َط إَّٔلَّ صَُو َس٤ٔ َٟ ٔ َّٟٔذی ََّل إ ا٢َ إٔی َواہللٔ ا َ٘ َٓ ِِٟ٘ٔب٠ََة  َب١َ ا ِ٘ بَتَِیطٔ َواِسَت ِٛ ی ُر

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٖ ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ِو ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َهَة َي ُتُط ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ََقَ ٌِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ََٟش٤ٔ

 انب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ومیل ینب رفارہ، رزقی نب ایحؿ، رضحت توػ نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع داؤد نب رہدی، فدیل

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہمترے رتہبنی رمکحاؿ فہ ںیہ 

 دنسپ رکےت وہں افر  م اؿ ےک انجزے ںیم رشتک رکےت وہ افر فہ اہمترے انجزفں ںیم ںیہنج  م دنسپ رکےت وہ افر فہ ںیہمت

رشتک رکںی افر اہمترے دبرتنی رمکحاونں ںیم ےس فہ ںیہ نج ےس  م ضغب رےتھک وہ افر فہ  م ےس ضغب رےتھک وہں  م اؿ رپ تنعل 

ر اؽ ایک مہ اس فتق اںیہن زعمفؽ ہن رکدںی آپ یلص رکےن فاےل وہ افر فہ  م رپ تنعل رکےت وہں مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن بج کت فہ اہمترے درایمؿ امنز اقمئ رکےت رںیہ آاگہ روہ سج صخش وک یسک رپ احمک انب ا ایگ رپ اوہنں 

وک اندنسپ رکںی افر اس یک رفامربنداری ےس اانپ  ےن اس ںیم ایسی زیچ دیھکی وج اہلل یک انرفامین وہ وت فہ اہلل یک تیصعم فانرفامین فاےل لمع

اہھت ہن ںیچنیھک انب اجرب ےن اہک ہک ںیم ےن رزقی ےس اہک بج اس ےن ہی ھجم ےس ایبؿ ایک، اے اوبدقماؾ  م وک اہلل یک مسق دے رک 

ں ےن توػ ےس انس افر توػ وپاتھچ وہں ایک ھجت ےس ہی دحثی یسک ےن ایبؿ یک ےہ  ا  م ےن وخد اےس ملسم نب زقہع ےس انس ےہ وہنج

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس وت اوبدقماؾ ےن ونٹھگں ےک لب رگ رک ہلبق یک رطػ رخ رکےت وہےئ اہک اہلل یک مسق سج ےک 

 ںیم  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ںیم ےن اےس ملسم نب رقہظ ےس انس فہ رفامےت ےھت ںیم ےن توػ نب امکل ےس انس فہ رفامےت ےھت

 ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی امستع یک۔



 

 

داؤد نب رہدی، فدیل انب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ومیل ینب رفارہ، رزقی نب ایحؿ، رضحت توػ نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ افر ربے احومکں ےک ایبؿ ںیم
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 اسحاٚ ب٩ ٣وسٰی انؼاری، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ جابز، رزیٙ ٣ولی بىی ٓزارہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی ث٨ََا إِٔسَح ْٙ ٣َِولَی بَ  و َحسَّ ا٢َ ُرَزیِ َٗ ٔ َو ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا اب٩ُِ َجابٔز َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ىٔی اِِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ

 ٖٔ ِو ًَ  ٩ًَِ َهَة  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ََقَ َة ب٩ِٔ یَزٔیَس  ٌَ ٩ًَِ َربٔی اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ َوَرَواُظ ٣ُ َٗ زَاَرَة  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َٓ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، فدیل نب ملسم، انب اجرب، رزقی ومیل ینب زفارہ، اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ 

 ےہ۔

 یل ینب زفارہااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، فدیل نب ملسم، انب اجرب، رزقی وم :  رافی

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

  

 ... گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیمگنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابی زبْر، جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  ث٨ََا  ٩ًَِ جَ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ َِٟیُث ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ ٌٔیٕس َحسَّ َٗ  ٕ ابٔز

 ٔ َحَزةٔ َوه ٨َاُظ َو٤ًَُزُ آخْٔذ بَٔیٔسظٔ َتِحَت اٟظَّ ٌِ َباَي َٓ ٍَ ٣ٔائَّة  ا َوأَِربَ ّٔ ِٟ ُِٟحَسیِبَٔیٔة أَ ٨َّا یَِو٦َ ا ًَلَی أَِ٪ ََّل َنرٔفَّ ُٛ ٨َاُظ  ٌِ ا٢َ بَاَي َٗ َی َس٤َُزْة َو

٤َِِٟؤت  ًَلَی ا ُط  ٌِ ٔ ٥ِ ٧َُباي َٟ  َو



 

 

ہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، دمحم نب رحم، ثیل، ایب زریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ حلص دحہیبی ےک 

ےس تعیب یک افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی درتخ ےک ےچی آپ یلص اہلل  دؿ وچدہ  ا ےھت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ہیلع فملس اک اہھت ڑکپے ےھٹیب ےھت افر ہی درتخ رکیک اک اھت افر مہ ےن اس ابت رپ تعیب یک یھت ہک مہ رفار ہن وہں افر ومت رپ تعیب 

 ںیہن یک یھت۔

 ، ثیل، ایب زریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل نب دعس، دمحم نب رحم :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  روضاؿ ےک ایبؿ ںیمگنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪، ابی زبْر، جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ًَُیِی٨َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٥َِٟ و َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َة ح و َحسَّ

ًَلَی أَِ٪ ََّل َنرٔفَّ  ٨َاُظ  ٌِ ٤ََّا بَاَي ٤َِِٟؤت إ٧ٔ ًَلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ  ٧َُبای

ریمن، ایفسؿ، ایب زریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن ر اؽ اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع، انب

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس ومت رپ تعیب ںیہن یک یھت ہکلب مہ ےن اس ابت رپ تعیب یک یھت ہک مہ اھبںیگ ےگ ںیہن۔

 ، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع، انب ریمن، ایفسؿ، ایب زریب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمگنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایب
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ححاد، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز، حرضت ابوزبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ ث٨ََا َححَّاْد  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ُِٟحَسیِبَٔیٔة  ٥ِ کَا٧ُوا یَِو٦َ ا َٛ ٍَ َجابّٔزا َيِشأ٢َُ  ٔ َس٤ٔ ر

 ِ َُْ ٨َاُظ  ٌِ َباَي َٓ ٔ َوهَٔی َس٤َُزْة  َحَزة ٔ َتِحَت اٟظَّ ٨َاُظ َو٤ًَُزُ آخْٔذ بَٔیٔسظ ٌِ َباَي َٓ َة ٣ٔائَّة  ًَرِشَ  ٍَ ٨َّا أَِربَ ِیٕص اِِلَِنَؼارٔیِّ ُٛ َٗ َر َجسِّ ب٩ِٔ 

ٔ  اِختََبأَ َتِحَت بَِل٩ٔ  ٌْٔرٔظ  َب



 

 

دمحم نب اح م، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب، رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس وپاھچ ایگ ہک فہ حلص دحہیبی ےک دؿ ےنتک ےھت وت اوہنں ےن اہک مہ وچدہ  ا ےھت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تعیب یک افر 

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی درتخ ےک ےچی وج ہک رکیک اک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اہھت ڑکپے وہےئ ےھت  ااےئ دج نب رضح

 سیق ااصنری ےک فہ افٹن ےک ٹیپ ےک ےچی پھچ ایگ۔

 دمحم نب اح م، اجحج، انب رججی، اوبزریب، اجرب، رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم
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ابزاہی٥ ب٩ زی٨ار ، ححاد ب٩ ٣ح٤س اًور ٣ولی س٠امی٪ ب٩ ٣حاٟس، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز، حرضت ابوزبْر رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٪َ ًَِوُر ٣َِولَی ُس٠َامِیَ َ ٕس اِِل ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َوأَِخبََرنٔی أَبُو و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ب٩ِٔ ٣َُحأٟٕس 

 َٓ ٔة  َٔ ُِٟح٠َِی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔذی ا ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٍَ َجابّٔزا َيِشأ٢َُ َص١ِ بَایَ َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ٍِ اٟزُّبَِْر ٔ ٥ِ یَُبای َٟ َّی بَٔضا َو ٩ِٜٔ َػل ا٢َ ََّل َوَل َ٘

ٕ إَّٔلَّ  ًَبِ ٨ًَِٔس َطَحَزة ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َوأَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ ُِٟحَسیِبَٔیةٔ  ًَّٟٔی بٔا َحَزَة ا ًَا ا٨َّٟٔيیُّ  اٟظَّ وَُّل َز ُ٘ ٔس اہللٔ َي

ُِٟحَسیِبَٔیةٔ  ٔ ا ًَلَی بٔئِز  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 اتور ومیل امیلسؿ نب اجمدل، انب رججی، اوبزریب، اجرب، رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اربامیہ نب دانیر ، اجحج نب دمحم

 ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذفاہفیلحل ںیم تعیب یک یھت اوہنں ےن اہک ںیہن ہکلب

ز ادا رفامیئ یھت  ااےئ دحہیبی ےک درتخ ےک یسک ہگج ےک درتخ ےک اپس تعیب ںیہن یل اس ہگج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امن

 اوبزریب ےتہک ںیہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دحہیب ےک ونکںیئ رپ داع رفامیئ یھت۔

 نب اجمدل، انب رججی، اوبزریب، اجرب، رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ نب دانیر ، اجحج نب دمحم اتور ومیل امیلسؿ :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر
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سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، سویس ب٩ سٌیس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اح٤س ب٩ ًبسہ، سٌیس، ٤ًزو، جابز، حرضت جابز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٤ًَِزٕو اِِل ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٌٔیْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ ٌٔیٕس  ُى َٟٔش ِٔ ِبَسَة َوا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َوإِٔسَح ثٔیُّ َوُسَویُِس ب٩ُِ َس ٌَ ِط

ُِٟحَسیِبَٔیةٔ  ٨َّا یَِو٦َ ا ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ّٔ  َوإِٔسَح ِٟ ٨ََٟا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ٣ٔائَٕة  ا َوأَِربَ

٨ُِت أُبَِٔصُ  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ َجابْٔز  َٗ َِٟیِو٦َ َخِْرُ أَص١ِٔ اِِلَِرٔق و  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أْمُتَْن ا َّی اہللُ  ٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َحَزة ٍَ اٟظَّ  َِلََریُِت٥ُِٜ ٣َِؤؿ

ی،  ادی نب دیعس ااحسؼ نب اربامیہ، ادمح نب 

 

عئ

 

ش

دبعہ، دیعس، رمعف، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دیعس نب رمعف ا

ےہ ہک مہ دحہیبی ےک دؿ اکی سہار اچر  ا یک داداد ںیم ےھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اراشد رفام ا آج ےک دؿ  م الہ زنیم 

 وہیت وت ںیم ںیہمت اس درتخ یک ہگج داھکات۔ ںیم بس ےس الضف وہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ ریمی انیبیئ

ی،  ادی نب دیعس ااحسؼ نب اربامیہ، ادمح نب دبعہ، دیعس، رمعف، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عئ

 

ش

 دیعس نب رمعف ا

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم
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 ، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی و َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

٩ًَِ أَِػَحأب ا ِبٔس اہللٔ  ًَ ُِٟت َجابَٔز ب٩َِ  َ ا٢َ َسأ َٗ ٔس  ٌِ َِٟح ا َوَخ٤َِص ٣ٔائَةٕ ا ّٔ ِٟ ٨َّا أَ ُٛ ا٧َا  َٔ َٜ ٕٕ َل ِٟ ٨َّا ٣ٔائََة أَ ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َحَزةٔ   ٟظَّ

ایب دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اسمل نب ایب دعج، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

ہک ںیم ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ااحصب ہرجہ ادعجل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک مہ اکی سہار اپچن  ا ےھت ارگ مہ اکی الھک وہےت وت )یھب فہ اپین( ںیمہ اکیف وہ اجات۔

 نب رمہ، اسمل نب ایب دعج دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل ب٩ ازریص، رٓاًہ ب٩ ہیث٥، خاٟس كحا٪، حؼْن سا٥ٟ اب٩ ابی جٌس، جابز،  :  راوی

 حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ْ ث٨ََا َخأْٟس و َحسَّ َِٟضِیَث٥ٔ َحسَّ ُة ب٩ُِ ا ًَ ا َٓ ث٨ََا رٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص ح و َحسَّ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ر

٨َّا ٣ٔائَةَ  ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز سٔ  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ حَُؼِْٕن  و٢ُ  ُ٘ ص٤َُا َي اَ٪ لِٔکَ حَّ ىٔی اٟلَّ ٌِ ا٧َا  َي َٔ َٜ ٕٕ َل ِٟ ٨َّا َخ٤َِص أَ ُٛ

َة ٣ٔائَّة   ًَرِشَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، رافہع نب مثیہ، اخدل احطؿ، نیصح اسمل انب ایب دعج، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دنپرہ  ا ےھت ارگ مہ اکی الھک یھب وہےت وت )فہ اپین( ںیمہ اکیف وہ اجات۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی، رافہع نب مثیہ، اخدل احطؿ، نیصح اسمل انب ایب دعج، اجرب، رضحت اجرب ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ؿاامرت افر الختف اک ایب :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم
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س رضی اہلل تٌالٰی ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ًث٤ا٪، جزیز، ا٤ًع، حرضت سا٥ٟ ب٩ ابی جٌ :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ثَىٔی و َحسَّ ٤ًَِٔع َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ا َجزٔیْز 

٨ُِت٥ِ یَوِ  ُٛ  ٥ِ َٛ  ٕ ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ا٢َ  َٗ ٔس  ٌِ َِٟح ٍَ ٣ٔائَةٕ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ أَبٔی ا ا َوأَِربَ ّٔ ِٟ ا٢َ أَ َٗ  ٣َئٕٔذ 

امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، امثعؿ، رجری، اشمع، رضحت اسمل نب ایب دعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 ر  ا۔ےن رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  م اس دؿ ینتک داداد ںیم ےھت اوہنں ےن اہک اکی سہار اچ

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، امثعؿ، رجری، اشمع، رضحت اسمل نب ایب دعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم گنج رک ےن ےک ارادہ
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 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَ  َحسَّ ًَ ثَىٔی  ىٔی اب٩َِ ٣ُزََّة َحسَّ ٌِ ٤ِزٕو َي ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ا٢َ کَاَ٪ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َٗ بٔی أَِوفَی 

٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ا َوثًََلَث ٣ٔائَٕة َوکَا٧َِت أَِس٥ُ٠َ ث٩َ٤ُِ ا ّٔ ِٟ َحَزةٔ أَ  أَِػَحاُب اٟظَّ

ذ، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ااحصب ہرجہ اکی سہار دیبع اہلل نب اعم

 نیت  ا ےھت افر ہلیبق املس ےک ولگ اہمرجنی اک آوھٹاں ہصح ےھت۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم

     319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١، طٌبہ، :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ  ث٨ََاظ إِٔسَح ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ح و َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا َبَة بٔضَ  و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ َذا ُط٤َِی١ٕ َج٤ٔی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

 انب ینثم، اوبداؤد، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم، ہبعش، اس دنس ےک اسھت یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 انب ینثم، اوبداؤد، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم، ہبعش، :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم

     320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زریٍ، خاٟس، ح٥ٜ ب٩ ًبساہلل ب٩ اْعد، حرضت ١ٌ٘٣ ب٩ يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ :  راوی

 َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِِل ًَ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  َِٟح ٩ًَِ ا ٩ًَِ َخأٟٕس   ٍٕ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ا٢َ و َحسَّ َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َيَشإر  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔد  ِْعَ



 

 

ِس َرأَیِتُ  َ٘ ٍْ ُُِؼ٨ّا ٩ِ٣ٔ أََُِؼاَٟ ٔ ٍُ ا٨َّٟاَض َوأ٧ََا َرآ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُبای ًَ َّی اہللُ  ٔ َوا٨َّٟٔيیُّ َػل َحَزة ٩ًَِ َرأِٔسطٔ َو٧َِح٩ُ ىٔی یَِو٦َ اٟظَّ ٧َٔضا 

ًَلَی أَِ٪ ََّل  ٨َاُظ  ٌِ ٩ِٜٔ بَاَي ٤َِِٟؤت َوَل ًَلَی ا طُ  ٌِ ٔ ٥ِ ٧َُباي َٟ ا٢َ  َٗ َة ٣ٔائَّة  ًَرِشَ  ٍَ  َنرٔفَّ أَِربَ

ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع، اخدل، مکح نب دبعاہلل نب ارعج، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم تعیب 

روضاؿ اک فاہعق  اد ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس احصہب ےس تعیب ےل رےہ ےھت افر اس درتخ یک اشوخں ںیم ےس اکی ینہٹ وک ںیم 

 ہیلع فملس ےک رس ادقس ےس اٹہ راہ اھت مہ وچدہ  ا ےھت مہ ےن ومت رپ تعیب ںیہن یک نکیل امہری تعیب اس رپ یھت ہک مہ آپ یلص اہلل

 رفار ںیہن وہں ےگ۔

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع، اخدل، مکح نب دبعاہلل نب ارعج، رضحت لقعم نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم

     321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یٰحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، یو٧ص :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یُو٧َُص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَِبسٔ اہللٔ  ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ   و َحسَّ

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، ویسن، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک رفاتی یک یئگ ےہ۔

   :  رافی
 خ
ت

ی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، ویسن  
ئ

 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم

     322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًزو، ابوًوا٧ہ، كارٚ، حرضت سٌیس ب٩ ٣شیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٕٚ ٩ًَِ كَارٔ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََاظ َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َّی  و َحسَّ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ِ بَاَی أَبٔی ٤٣َّٔ

إِٔ٪  َٓ ٠َِی٨َا ٣َکَا٧َُضا  ًَ َدفَٔی  َٓ َْن  اب١ٕٔ َحاجِّ َٗ ٨َا فٔی  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ َحَزةٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس اٟظَّ ٥٠ًَُِ  اہللُ  َٓأْمُتَْن أَ  کَا٧َِت َتبَی٨ََِّت َل٥ُِٜ 

 نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل یھب اؿ احصہب ںیم ےس ںیہ احدم نب رمعف، اوبتواہن، اطرؼ، رضحت دیعس



 

 

وہنجں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس درتخ ےک اپس تعیب یک یھت اوہنں ےن اہک مہ اےلگ اسؽ جح ےک ےئل ےئگ وت اس 

 ےئ وت  م ز ادہ اجےتن وہ۔درتخ یک ہگج مہ ےس وپہدیہ وہیئگ سپ ارگ فہ ہگج اہمترے ےئل اظرہ وہ اج

 احدم نب رمعف، اوبتواہن، اطرؼ، رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیمگنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک 

     323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابواح٤س، نَص ب٩ ًلی، ابواح٤س، سٔیا٪، كارٚ ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت سٌیس  :  راوی

 ٣شیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ 

٩ًَِ أَبٔی أَِح٤َ  ًَلٓٔیٕ  ًَلَی َنَِصٔ ب٩ِٔ  أِتُُط  ا٢َ َوََقَ َٗ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٚٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ كَارٔ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َس َحسَّ

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢َ ًَ َٗ  ٔ َحَزة ًَا٦َ اٟظَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّض٥ِ کَا٧ُوا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أ٧َ

ب١ٔٔ  ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ٨َُشوَصا ٩ِ٣ٔ ا َٓ 

 دمحم نب راعف، اوبادمح، رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، اطرؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب ر بی، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ر بی

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ تعیب ہرجہ فاےل اسؽ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت ہی 

 رفامےت ںیہ ہک فہ اےلگ اسؽ اس درتخ وک وھبؽ ےئگ۔

رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب راعف، اوبادمح، رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، اطرؼ نب دبعارلنمح، دیعس نب ر بی، :  رافی

 نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیمگنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی

     324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، طبابہ، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت سٌیس ب٩ ٣شیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اََّل َحسَّ  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ أْعٔ َو٣َُح٤َّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ



 

 

َِٓضا ٥ِ٠َ أَِْعٔ َٓ ُس  ٌِ َحَزَة ث٥َُّ أََتِیُتَضا َب ِس َرأَیُِت اٟظَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ  أَبٔیطٔ 

ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ  اجحج نب اشرع، دمحم نب راعف، ابشہب، ہبعش، اتقدہ، رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل

 ےن اس درتخ وک داھکی اھت رھپ ںیم اس ےک اپس آ ا وت ںیم اےس اچہپؿ ہن اکس۔

 اجحج نب اشرع، دمحم نب راعف، ابشہب، ہبعش، اتقدہ، رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم

     325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، یزیس اب٩ ابی ًبیس ٣ولی س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، حرضت یزیس ب٩ ابی ًبیس رضی اہلل تٌالٰی ٗتیبہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٨ًہ ٣ولی س٤٠ہ ب٩ اٛوَ

٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس ٣َِولَی َس  ٌٔی١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِٛ و َحسَّ َ ٠ُُِٗت ٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل ا٢َ  َٗ  َٔ َو

 َ ل ًَ ا٢َ  َٗ ُِٟحَسیِبَٔیٔة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا َّی اہللُ  ُت٥ِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ًَلَی أَیِّ َطِیٕئ بَاَي ٤َِِٟؤت َٟٔش٤َ٠ََة   ی ا

اعتٰیل ہنع ومیل ہملس نب اوکع ہبیتق نب دیعس، اح م نب اامسلیع، سیدی انب ایب دیبع ومیل ہملس نب اوکع، رضحت سیدی نب ایب دیبع ریض اہلل 

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہملس ےس اہک  م ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحہیبی ےک دؿ سک ابت رپ تعیب یک یھت اوہنں ےن 

 اہک ومت رپ۔

یض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ہملس ہبیتق نب دیعس، اح م نب الیعمس، سیدی انب ایب دیبع ومیل ہملس نب اوکع، رضحت سیدی نب ایب دیبع ر :  رافی

 نب اوکع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ںیم گنج رک ےن ےک ارادہ ےک فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ

     326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، یزیس، س٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ث٨ََا َیزٔیُس  َسَة َحسَّ ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح  و َحسَّ

 ، امحد نب دعسمہ، سیدی، ہملس، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔ااحسؼ نب اربامیہ



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسمہ، سیدی، ہملس :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 فتق رکشل ےک اریم یک تعیب رکےن ےک اابحتسب افر ہرجہ ےک ےچی تعیب روضاؿ ےک ایبؿ ںیم  ےک ارادہ ےکگنج رک ےن

     327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٤از ب٩ ٣شٌس ہ، یزیس س٤٠ہ، حرضت ًبساہلل ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ و َحسَّ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ث٨ََا إِٔسَح  ٩ًَِ  ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ 

 َ ل ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍُ ا٨َّٟاَض  ٔ ا٢َ َصا َذاَک اب٩ُِ َح٨َِو٠ََة یَُبای َ٘ َٓ ا٢َ أََتاُظ إٓت  َٗ ًَلَی َصَذا أََحّسا َزیِٕس   ٍُ ٔ ا٢َ ََّل أُبَای َٗ ٤َِِٟؤت  ًَلَی ا ا٢َ  َٗ ی ٣َاَذا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ  َب

ااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسم ہ، سیدی ہملس، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےک اپس وکیئ آےن 

افر اس ےن اہک ہک انب ہلظنح ولوگں ےس تعیب ےل رےہ ںیہ دبعاہلل ےن اہک سک ابت رپ اس ےن اہک ومت رپ رفام ا اس ابت رپ  فاال آ ا

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ںیم یسک ےس تعیب ںیہن رکفں اگ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسم ہ، سیدی ہملس، رضحت دبعاہلل نب زدی ریض ا :  رافی

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

  

 ...اہمرج اک اےنپ فنط رجہت وک دفابرہ فنط انب ےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیماہمرج اک اےنپ فنط رجہت وک دفابرہ فنط انب ےن یک رحتم ےک

     328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١، یزیس اب٩ ابی ًبیس، حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَ  ٌٔی١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَلَی َحسَّ َّطُ َزَخ١َ  َٔ أ٧َ َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل زٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس 

َّی  ٩ِٜٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََّل َوَل َٗ زَّبَِت  ٌَ ًَ٘ٔبَِیَک َت ًَلَی  َٔ اِرَتَسِزَت  َو ِٛ َ ا٢َ یَا اب٩َِ اِِل َ٘ َٓ أد  َِٟححَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَذَٔ٪ لٔی فٔی ا ًَ اہللُ 

 ٔ َِٟبِسو  ا



 

 

 نب دیعس، اح م نب اامسلیع، سیدی انب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجحج ےک اپس ےئگ وت اس ےن اہک اے ہبیتق

انب اوکع  م ازیویں ےک لب ولٹ رک رحصا ںیم اھبگ ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ںیہن ہکلب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رحصا ںیم 

 ااجزت دے دی یھت۔فاسپ اجےن یک 

 ہبیتق نب دیعس، اح م نب الیعمس، سیدی انب ایب دیبع، رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ہحتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیم
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، اس٤ٌی١ ب٩ زَکیا، ًاػ٥، ابوًث٤ا٪ ٧ہسی، ٣حاطٍ ب٩ ٣شٌوز س٠ِم، حرضت ٣ح٤س ب٩ ػباح، ابوجٌرف :  راوی

 ٣حاطٍ ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ س٠ِم

 َ ٩ًَِ أ ًَأػ٥ٕ اِِلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ یَّاَئ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ رَفٕ َحسَّ ٌِ بَّأح أَبُو َج ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی  بٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔیِّ َحسَّ َحسَّ

ِٟضِٔحزَ  ًَلَی ا ُط  ٌُ ٔ ٥َ أُبَاي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٠َِٔمُّ  ٕ اٟشُّ وز ٌُ ٍُ ب٩ُِ ٣َِش ِت ٣َُحأط ـَ ِس ٣َ َٗ ِٟضِٔحَزَة  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٔ ة

 ٔ َِٟدِْر ٔ َوا ِٟحَٔضاز ًَلَی اِْلِٔسًَل٦ٔ َوا  ٩ِٜٔ  ِٔلَص٠َِٔضا َوَل

ح، اوبرفعج، اامسلیع نب زرک ا، اعمص، اوبامثعؿ دہنی، اجمعش نب وعسمد یملس، رضحت اجمعش نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ابص

یملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رجہت رپ تعیب رکےن ےک ےئل احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

  رجہت وت زگر یکچ ےہ نکیل امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رک ےتکس وہ۔ےن اراشد رفام ا الہ رجہت یک

دمحم نب ابصح، اوبرفعج، الیعمس نب زرک ا، اعمص، اوبامثعؿ دہنی، اجمعش نب وعسمد یملس، رضحت اجمعش نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع یملس

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیم
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لی ب٩ ٣شہز، ًاػ٥، ابی ًث٤ا٪، ٣حاطٍ ب٩ ٣شٌوز س٠ِم، حرضت ٣حاطٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سویس ب٩ سٌیس، ً :  راوی

 ب٩ ٣شٌوز س٠ِم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ أَِخبََرنٔی ٣َُحا َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٌُ و َحسَّ ٍُ ب٩ُِ ٣َِش ٠َِٔمُّ ٔط ٕ اٟشُّ وز

٠ُِت یَا َرُس  ُ٘ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ َس ا ٌِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َبٕس إ ٌِ ا٢َ ٔجئُِت بٔأَخٔی أَبٔی ٣َ ا٢َ َٗ َٗ ِٟضِٔحَزةٔ  ًَلَی ا طُ  ٌِ ٔ و٢َ اہللٔ بَاي

 ٔ بٔأَیِّ َطِیٕئ تَُباي َٓ ٠ُُِٗت  ِٟضِٔحَزةُ بٔأَص٠َِٔضا  ِت ا ـَ ِس ٣َ ٠َ٘ٔیُت أَبَا َٗ َٓ ا٢َ أَبُو ًُِث٤َاَ٪  َٗ  ٔ َِٟدِْر ٔ َوا ِٟحَٔضاز ٔ َوا ًَلَی اِْلِٔسًَل٦ ا٢َ  َٗ طُ  ٌُ

 َٚ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ  ٍٕ ِو٢ٔ ٣َُحأط َ٘ أَِخبَرِتُُط بٔ َٓ َبٕس  ٌِ ٣َ 

یملس ریض اہلل  ادی نب دیعس، یلع نب رہسم، اعمص، ایب امثعؿ، اجمعش نب وعسمد یملس، رضحت اجمعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب وعسمد 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اےنپ اھبیئ اوبدبعم وک ےل رک حتف ہکم ےک دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا ںیم

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس رجہت رپ تعیب ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا الہ رجہت یک 

ت زگر یکچ ےہ ںیم ےن رعض ایک رھپ اس ےس سک ابت رپ تعیب ںیل ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ رجہ

 اوبامثعؿ ےن اہک ںیم اوبدبعم ےس الم وت اےس اجمعش ےک اس وقؽ یک ربخ دی وت اوہنں ےن اہک اجمعش ےن چس اہک ےہ۔

اعمص، ایب امثعؿ، اجمعش نب وعسمد یملس، رضحت اجمعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب وعسمد یملس ریض   ادی نب دیعس، یلع نب رہسم، :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 یئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیمحتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھب
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 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ًاػ٥ :  راوی

یِ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍْ َحسَّ َٚ ٣َُحأط ا٢َ َػَس َ٘ َٓ ٠َ٘ٔیُت أََخاُظ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَأػ٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ  ١ٕ

َبسٕ  ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ أَبَا ٣َ َٟ  َو

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اعمص، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم رافی اتہک ےہ ہک ںیم ےن اس 

 وت اس ےن اہک اجمعش ےن چس اہک ےہ اوبدبعم اک انؾ ذرک ںیہن ایک۔ےک اھبیئ ےس الماقت یک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اعمص :  رافی

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



 

 

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 فر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیمحتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد ا
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 یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ًَ  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كَاُوٕض  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اََّل أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ا٢َ ب٩ُِ یَِحٌَی َوإِٔسَح َٗ بَّإض 

٩ِٜٔ ٔجَضازْ  ََّٜة ََّل صِٔحَزَة َوَل ِتٔح ٣َ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وا َٗ َٓاِنرٔفُ ت٥ُِ  ْة َوإَٔذا اِست٨ُِرٔفِ  َو٧ٔیَّ

ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

ںیہمت اہجد ےک ےئل الب ا اجےئ وت ےلچ  اہلل ہیلع فملس ےن حتف ینعی حتف ہکم ےک دؿ رفام ا اب رجہت ںیہن نکیل اہجد افر تین ےہ افر بج

 آؤ۔

 ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اجمدہ، اطؤس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿ اامرت افر الختف اک :   ابب

 حتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیم
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ز٦، ٣ٔـ١، اب٩ ٣ہ٠ہ١، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، وٛیٍ، سٔیا٪، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آ :  راوی

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبیساہلل ب٩ ٣وسی، ارسائی١، ٨٣ؼور

ث٨ََا إِٔسحَ  َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواب٩ُِ َرآ

 َ ث ٩ًَِ إرِٔسَ َیِحٌَی ب٩ِٔ آَز٦َ َحسَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ًَ ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ ٣َُض٠ِض١ٕٔ ح و َحسَّ ٌِ ١ْ َي َـّ َٔ ائٔی١َ ٨َا ٣ُ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ   ک٠ُُّ

، ییحی نب آدؾ، لضفم، انب لہلہم، دبع نب دیمح، دیبع اہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف

 ومیس، ارسالیئ، وصنمر، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ااحسؼ نب وصنمر، انب راعف، ییحی نب آدؾ، لضفم، انب لہلہم، دبع نب دیمح،  :  رافی

 ، ارسالیئ، وصنمردیبعاہلل نب ومیس
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 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ًبساہلل ب٩ حبیب ب٩ ابی ثابت، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی حشْن، ًلاء، حرضت  :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت  ًَ ث٨ََا  ی َحسَّ

ِٟضٔحِ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ًََلإئ   ٩ًَِ ا٢َ ََّل صِٔحَزَة ب٩ِٔ أَبٔی حَُشِْٕن  َ٘ َٓ  ٔ َس َزة ٌِ َب

وا َٓاِنرٔفُ ت٥ُِ  ْة َوإَٔذا اِست٨ُِرٔفِ ٩ِٜٔ ٔجَضاْز َو٧ٔیَّ ِتٔح َوَل َٔ ِٟ  ا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب دبعاہلل نب بیبح نب ایب اثتب، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب نیسح، اطعء، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

رجہت ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا حتف ہکم  اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس

 ےک دعب رجہت ںیہن ےہ نکیل اہجد افر تین افر بج ںیہمت اہجد ےک ےئل الب ا اجےئ وت وفرا  لک زپف۔

نیسح، اطعء، رضحت اعہشئ ریض دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب دبعاہلل نب بیبح نب ایب اثتب، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمحتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی 
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ابوبرک ب٩ خًلز باہلی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًزو اوزاعی، اب٩ طہاب، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی،  :  راوی

 حرضت ابوسٌیسخسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٕ ز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ثَىٔی اب٩ُِ و َحسَّ ٤ِزٕو اِِلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ  ا

ُِٟدِسرٔ ٌٔیٕس ا ثَىٔی أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ ثَُض٥ِ  َُّط َحسَّ ًََلاُئ ب٩ُِ َیزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیُّ أ٧َ ثَىٔی  ابٔیًّا َسأ٢ََ َرُسو٢َ یُّ ٔطَضإب اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ أَ٪َّ أَِْعَ

ََٟک ٣ٔ  َض١ِ  َٓ ََٟظٔسیْس  ِٟضِٔحَزةٔ  ا٢َ َویَِحَک إٔ٪َّ َطأَِ٪ ا َ٘ َٓ ِٟضِٔحَزةٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َض١ِ تُِؤتٔی اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٩ِ إٔب١ٕٔ 



 

 

١ِ٤ًَِ ٩ِ٣ٔ َوَرائٔ  ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َتَضا  َٗ ٠٤ًَََٔک َطِیّئا َػَس َرَک ٩ِ٣ٔ 
ٔ

٩َِٟ َیت َٓإٔ٪َّ اہللَ  ِٟبَٔحارٔ   ا

اوبرکب نب الخد ابیلہ، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب رمعف افزایع، انب اہشب، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعسدخری ریض 

ےس رجہت ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وت آپ یلص اہلل  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ہیلع فملس ےن رفام ا ارے رجہت اک اعمہلم وت تہب تخس ےہ ایک ریتے اپس افٹن ںیہ اس ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ام ا وت دنمسر اپر لمع رکات رہ ےب ےن اراشد رفام ا ایک وت اؿ یک زوکة ادا رکات ےہ اس ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 کش اہلل ریتے اامعؽ ںیم ےس ھچک یھب اضن  ںیہن رفامےئ اگ۔

اوبرکب نب الخد ابیلہ، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب رمعف افزایع، انب اہشب، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت  :  رافی

 اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 حتف ہکم ےک دعب امالؾ اہجد افر الھبیئ رپ تعیب رکےن افر حتف ہکم ےک دعب رجہت ںیہن ےہ یک اتفلی ےک ایبؿ ںیم
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 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ اوزاعی :  راوی

٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ بٔضَ   َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََاظ  ا٢َ و َحسَّ َٗ َّطُ  َذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث٠َطُ ََُِْر أ٧َ

 
ٔ

٩َِٟ َیت ٥ِ إٔ٪َّ اہلَل  ٌَ ا٢َ َن َٗ َض١ِ َتِح٠ُبَُضا یَِو٦َ ؤِرزَٔصا  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیٔث  ٠٤ًَََٔک َطِیّئا َوَزاَز فٔی ا  َرَک ٩ِ٣ٔ 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ویفس افزایع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ےہ ہک اہلل ریتے یسک 

و ں ےک اپین ےک دؿ اؿ اک دفدھ دفےنہ یک  لمع وک اضن  ںیہن رکے اگ افر زمدی ہی

 

 ی
ب

 

ت

 

ب

ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م اف

 ااجزت دےتی وہ وت اس ےن اہک  ی اہں۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ویفس افزایع :  رافی

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

  

 ...توروتں یک تعیب ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 توروتں یک تعیب ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم
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ہ ب٩ زبْر، حرضت ًائظہ رضی اہلل ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ْعو :  راوی

 تٌالی ٨ًہا، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زوجہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠

ا٢َ  َٗ ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخبَرَ  َحسَّ َوةُ َٗ نٔی ُْعِ

٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔاُت إَٔذا َصا َِٟت کَا٧َِت ا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّى اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر َّى اہللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َجزَِ٪ إ

ًَزَّ َوَج١َّ یَا أَیَُّضا ِو٢ٔ اہللٔ  َ٘ ٥َ ی٤َُِتَح٩َّ بٔ ٩َ بٔاہللٔ َطِیّئا َوََّل  َوَس٠َّ ِٛ ًَلَى أَِ٪ ََّل يُرِشٔ  َٝ ٨َ ٌِ ٔ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔاُت یَُباي َٞ ا ا٨َّٟٔيیُّ إٔذَا َجاَء

 ٔ ِس أَََقَّ ب َ٘ َٓ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت  ٩ِ٤َ أَََقَّ بَٔضَذا ٩ِ٣ٔ ا َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٔلَى آَٔخٔ اِْلَیٔة  ٩َ َوََّل یَز٧َِْٔن إ ِٗ ٤ِِٟٔح٨َةٔ َوکَاَ٪ َرُسوَيرِسٔ َّى ا ٢ُ اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َو  َّى اہللُ  َُٟض٩َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ِؤٟض٩َّٔ  َٗ  ٩ِ٣ٔ َٝ ٔ ِرَ٪ بَٔذٟ ٥َ إَٔذا أََِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُت٩َُّٜ َوََّل اہللُ  ٌِ ِس بَاَي َ٘ َٓ  ٩َ ِ٘ ٔ َس٥ََّ٠ ا٧َِل٠

٠ًََیِ  َّى اہللُ  ِت یَُس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَائَٔظُة َواہللٔ ٣َا أََخَذ َواہللٔ ٣َا ٣َشَّ َِٟت  ا َٗ ِٟکًََل٦ٔ  ُض٩َّ بٔا ٌُ ٔ َُّط یَُباي ََُِْر أ٧َ مُّ  َٗ ٥َ یََس ا٣َِزأَةٕ  طٔ َوَس٠َّ

ِت  الَى َو٣َا ٣َشَّ ٌَ مُّ إَّٔلَّ ب٤َٔا أ٣َََزُظ اہللُ َت َٗ ًَلَى ا٨َِّٟشأء   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ُّٕ َرُسو٢ٔ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َٛ ًَ َّى اہللُ  اہللٔ َػل

٣ّا ُت٩َُّٜ لَِکَ ٌِ ِس بَاَي َٗ ٠ًََِیض٩َّٔ  َُٟض٩َّ إَٔذا أََخَذ  و٢ُ  ُ٘ مُّ َوکَاَ٪ َي َٗ َّٕ ا٣َِزأَةٕ  َٛ  ٥َ  َوَس٠َّ

اعہشئ اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع، دیسہ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک بج ومنم تورںیت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس رجہت 
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یبن بج آپ ( اے رکےک آںیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک اس وقؽ یک انبء رپ اؿ اک ااحتمؿ ےتیل )ي 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس تورںیت اس ابت رپ تعیب رکےن ےک ےئل احرض وہں ہک فہ اہلل ےک اسھت یسک زیچ وک رشکی ںیہن رکںی 

 ےگ افر ہن وچری رکںی یگ افر ہن زان رکںی ےگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ومنم توروتں ںیم ےس وج اؿ ابوتں اک ارقار رک

 اس اک ااحتمؿ  دقعن وہ اجات افر بج فہ اؿ ابوتں اک ارقار رک  ںیتی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس رفامےت اجؤ قیقحت ںیم یتیل وت

ںیہمت تعیب رک  اک وہں اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ےن یسک تورت ےک اہھت وک ہن وھچا اہں آپ یلص اہلل ہیلع 

ےس وگتفگ ےک ذرہعی تعیب ےتیل ےھت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن توروتں فملس اؿ 

 ےس اہلل ےک مکح ےک العفہ یسک ابت رپ تعیب ںیہن یل افر ہن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ ےن یسک تورت یک یلیھتہ وک یھبک سم

  اہلل ہیلع فملس بج اؿ ےس تعیب ےتیل وت اںیہن زابؿ ےس رفام دےتی ہک ںیم ےن اہمتری تعیب رکیل۔ایک افر آپ یلص

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، انب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع،  :  رافی

 ہیلع فملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زفہج یبن یلص اہلل
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 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 توروتں یک تعیب ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیم

     338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک، اب٩ طہاب، حرضت ْعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی :  راوی

 َ ث ا٢َ صَاُروُ٪ َحسَّ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا و  اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ  ٔ اصٔز ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َوأَبُو اٟلَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ثَىٔی ٣َأْٟک و َحسَّ ٨َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ

٩ًَِ ُْعِ  ٥َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٣َا ٣َصَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٔة ا٨َِّٟشأئ  ٌَ ٩ًَِ بَِی ًَائَٔظَة أَِخبََرِتُط  ٔ َوَة أَ٪َّ   بَٔیٔسظ

ُتٔک  ٌِ ِس بَاَي َ٘ َٓ ا٢َ اذَِصٔيی  َٗ ًَِلِتُط  َ أ َٓ ٠َِیَضا  ًَ إَٔذا أََخَذ  َٓ ٠ًََِیَضا  مُّ إَّٔلَّ أَِ٪ َیأُِخَذ  َٗ  ا٣َِزأَّة 

رفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، انب فبہ، امکل، انب اہشب، رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہ

اعتٰیل اہنع ےن اےس توروتں یک تعیب یک تیفیک یک ربخ دی اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک تورت وک اےنپ اہھت ےس ںیہن 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس تعیب ےتیل افر تورت دہع رک یتیل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام دےتی اجؤ ںیم ےن ےھجت وھچا اہں سج فتق

 تعیب رک ایل۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، اوباطرہ، انب فبہ، امکل، انب اہشب، رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...بسح اطتق ااکحؾ ا ےن افر ااطتع رکےن یک تعیب رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 بسح اطتق ااکحؾ ا ےن افر ااطتع رکےن یک تعیب رکےن ےک ایبؿ ںیم

     339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ َوصُ  ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَیُّوَب  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو رَفٕ أَ َحسَّ ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َو اب٩ُِ َج ِخبََرنٔی 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٨َّا ٧َُبای ُٛ وَُّل  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٨ََٟا ٓامَٔی زٔی٨َإر أ٧َ و٢ُ  ُ٘ ًَٔة َي ا ٍٔ َواٟلَّ ٤ِ ًَلَی اٟشَّ  

َت  ٌِ  اِسَتَل



 

 

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

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااکحؾ ا ےن افر ااطتع رکےن رپ تعیب رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ اراشد رفامےت ےھت 

 اہجں کت اہمتری اطتق وہ۔

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

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

  

 ...نس ولبغ ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 نس ولبغ ےک ایبؿ ںیم

     340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی  َحسَّ َؿىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َْعَ َٗ ٤ًََُز 

َؿىٔی یَ  ٥ِ٠َ یُحٔزِنٔی َوَْعَ َٓ َة َس٨َّة  ًَرِشَ  ٍَ َِٟ٘ٔتا٢ٔ َوأ٧ََا اب٩ُِ أَِربَ ٥َ َیِو٦َ أُحُٕس فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َة اہللُ  ًَرِشَ ٚٔ َوأ٧ََا اب٩ُِ َخ٤َِص  َِٟد٨َِس ِو٦َ ا

 َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ أََجاَزنٔی  َٓ َٟ َس٨َّة  ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا  َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ثُِتُط َصَذا ا َحسَّ َٓ ْة  َٔ ٔ َوصَُو َیِو٣َئٕٔذ َخ٠ٔی زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ًَلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ  ٔس٣ُِت  َحسٌّ َ٘

 َ َة َس٨َّة َو٩ِ٣َ ک ًَرِشَ ُؿوا ٩ِ٤َٟٔ کَاَ٪ اب٩َِ َخ٤َِص  أٟطٔ أَِ٪ َيرِفٔ ٔلَی ٤ًَُّ َََٜٓتَب إ  ٔ َٜبْٔر ٔ َواِل ِْٔر ٠ُوُظ فٔی بََِْن اٟؼَّ ٌَ اِج َٓ اَ٪ زُوَ٪ َذَٟٔک 

ٌَٔیا٢ٔ  ِٟ  ا

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب دیبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وچدہ اسؽ یک رمع ںیم اےنپ

ہیلع فملس ےن ےھجم ااجزت رمتمح ہن آپ وک زغفہ ادح ےک دؿ اہجد ےک ےئل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ شیپ ایک آپ یلص اہلل 

رفامیئ رھپ ںیم ےن اےنپ آپ وک دنپرہ اسؽ یک رمع ںیم دنخؼ ےک دؿ شیپ ایک وت آپ ےن ااجزت رمتمح رفام دی انعف ےن اہک ہک رمع نب 

ر ڑبے ےک درایمؿ دبعا زعلسی ےک اپس اؿ دونں ںیم آ ا بج فہ ہفیلخ ےھت افر اںیہن ہی دحثی ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہی وھچےٹ اف

دح ےہ اوہنں ےن اےنپ اعولمں وک اھکل ہک وج دنپرہ اسؽ اک وہ اس اک ہصح رقمر رکںی افر وج اس ےس مک رمع اک وہ اےس وچبں ںیم امشر 

 رکںی۔

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

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



 

 

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 نس ولبغ ےک ایبؿ ںیم
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 ًبساٟوہاب ث٘فی، ًبیساہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، :  راوی

 ٪َ ًَِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص َو ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی و َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ح و َحسَّ

 ٩ًَِ ا  ٌّ فٔیَّ َج٤ٔی َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َة َس٨َّة  َحسَّ ًَرِشَ  ٍَ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ َوأ٧ََا اب٩ُِ أَِربَ  ٔ ًُبَِیسٔ اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

َزنٔی َِ اِسَتِؼ َٓ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، دیبع اہلل، اس دنس ےک اسھت یھب ہی 

رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم اافلظ ںیہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ںیم وچدہ اسؽ اک اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع دحثی ایس 

 فملس ےن ےھجم وھچاٹ وصتر رفام ا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی، دبعارلمیح نب امیلسؿ، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، دیبعاہلل :  رافی

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

  

 ...بج افکر ےک اہوھتں رگاتفر وہےن اک ڈر وہ وت رقآؿ دیجم اسھت ےل رک افکر یک زنیم یک ط

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ھت ےل رک افکر یک زنیم یک رطػ رفس رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمبج افکر ےک اہوھتں رگاتفر وہےن اک ڈر وہ وت رقآؿ دیجم اس
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧َآ

ُسوِّ  ٌَ ِٟ ٔلَی أَِرٔق ا آٔ٪ إ ُِْٟقِ  أَِ٪ ُيَشارَفَ بٔا

ےن دونمشں ےک کلم یک  ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 رطػ رقآؿ دیجم اسھت ےل رک رفس رکےن ےس عنم رفام ا۔

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



 

 

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

  

 ؿاامرت افر الختف اک ایب :   ابب

 بج افکر ےک اہوھتں رگاتفر وہےن اک ڈر وہ وت رقآؿ دیجم اسھت ےل رک افکر یک زنیم یک رطػ رفس رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
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 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ، ٟیث ، اب٩ ر٣ح ، ٟیث، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ٔ َّطُ کَاَ٪ ی٨ََِهی أَِ٪ ُيَشارَفَ ب ُسوُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ٌَ ِٟ َُٟط ا َة أَِ٪ ی٨ََا َٓ ُسوِّ ٣ََدا ٌَ ِٟ ٔلَی أَِرٔق ا آٔ٪ إ ُِْٟقِ  ا

ہلل ہبیتق ، ثیل ، انب رحم ، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص ا

ےل رک رفس رکےن ےس عنم رکےت ےھت ہک ںیہک رقآؿ دونمشں  ہیلع فملس دونمشں ےک کلم یک رطػ اس ڈر یک فہج ےس رقآؿ اسھت

 ےک اہھت ہن گل اجےئ۔

 ہبیتق ، ثیل ، انب رحم ، ثیل، انعف، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 بج افکر ےک اہوھتں رگاتفر وہےن اک ڈر وہ وت رقآؿ دیجم اسھت ےل رک افکر یک زنیم یک رطػ رفس رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
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 وب ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربیٍ ًتکی، ابوکا١٣، ح٤از ، ای :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی َّی اہللُ و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ََز 

٥ِ بٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل ُتَشارٔفُوا بٔا ُٛ ُسوُّ َوَخاَػ٤ُو ٌَ ِٟ ُط ا َٟ ِس ٧َا َ٘ َٓ ا٢َ أَیُّوُب  َٗ ُسوُّ  ٌَ ِٟ َٟطُ ا ِّی ََّل آ٩ُ٣َ أَِ٪ ی٨ََا إٔن َٓ آٔ٪   ُِْٟقِ

ی، اوباکلم، امحد ، اویب ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

ک

 

عت

ام ا اوبرعیب 

اسھت ےل رک رفس ہن رکف ویکہکن ںیم رقآؿ ےک دونمشں ےک اہھت گل اجےن ےس ےب وخػ ںیہن وہں رافی اویب ےن اہک رقآؿ دیجم 

 ارگ رقآؿ وک دونمشں ےن اپ ایل وت اس ےک ذرہعی  م ےس اقمہلب رکںی ےگ۔

ی، اوباکلم، امحد ، اویب ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 بج افکر ےک اہوھتں رگاتفر وہےن اک ڈر وہ وت رقآؿ دیجم اسھت ےل رک افکر یک زنیم یک رطػ رفس رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
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زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١، اب٩ ٠ًیہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪ ث٘فی، ایوب اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک ؿحاک اب٩ ًث٤ا٪  :  راوی

 ٧آٍ، اب٩ ٤ًز

ث٨ََا اب٩ُِ  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیََّة ح و َحسَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَیُّوَب َحسَّ ُض٥ِ  فٔیُّ ک٠ُُّ َ٘ َیاُ٪ َواٟثَّ ِٔ ث٨ََا ُس أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ

 َ ٩ًَِ ٧ ا  ٌّ ىٔی اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ َج٤ٔی ٌِ اُک َي حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ آ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  أک ب٩ِٔ َػل حَّ َـّ َیاَ٪ َوَحٔسیٔث اٟ ِٔ ُٖ َوفٔی َحٔسیٔث ُس ِّی أََخا إٔن َٓ فٔیِّ  َ٘ َة َواٟثَّ َة  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َحسٔیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ َٓ ًُِث٤َاَ٪ ٣ََدا

ُسوُّ  ٌَ ِٟ َٟطُ ا  أَِ٪ ی٨ََا

 احضک انب امثعؿ انعف، انب رمع، اؿ اانسد زریہ نب رحب، اامسلیع، انب ہیلع، انب ایب رمع، ایفسؿ یفقث، اویب انب راعف، انب ایب دفکی

ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اکی دنس ںیم ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ۔اراشد رفام ا ںیم وخػ رکات وہں افر دفرسی رفاتی ںیم ہی اافلظ ںیہ ہک دنمش ےک اہھت گل اجےن ےک وخػ ےس

 زریہ نب رحب، الیعمس، انب ہیلع، انب ایب رمع، ایفسؿ یفقث، اویب انب راعف، انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف، انب رمع :  رافی

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

  

 ...ؿ ںیموھگڑفں ےک امنیب اقمہلب افر اس یک ایتری ےک ایب

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک امنیب اقمہلب افر اس یک ایتری ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤یِم، ٣اٟک، ٧آٍ ، حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٤ٔیِٔمُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ

َِٟدیِ  َٙ بََِْن ا َٔ َوَسابَ َِٟوَزا َة ا َیأئ َوکَاَ٪ أ٣ََُسَصا ث٨َٔیَّ ِٔ َِٟح ِس أُِؿ٤ٔزَِت ٩ِ٣ٔ ا َٗ ًَّٟٔی  َِٟدِی١ٔ ا َٙ بٔا ٥ِ َسابَ َٟ ًَّٟٔی  ٤َزِ ٩ِ٣ٔ  ١ٔ ا ـِ ُت

َٙ بَٔضا ٕٙ َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز ٓٔی٩ِ٤َ َسابَ ٔلَی ٣َِشحٔٔس بَىٔی ُزَریِ ٨ٔیَّةٔ إ  اٟثَّ

ییحی نب ٰییحی، یمیمت، امکل، انعف ، رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رپڈی ےک اقلب وھگڑفں ںیم 



 

 

 اولداع کت اقمہلب 

 

ت ة

 

ب

 

ت ااء ےس ب
رکا ا افر ریغ اقلب وھگڑفں ںیم ہینث ےس دجسم ینب زرقی کت اقمہلب رکا ا افر انب رمع امہنع یھب اؿ ںیم دف

 ےس ےھت وہنجں ےن اس ڑھگ دفڑ ںیم ہصح ایل۔

 ییحی نب ییحی، یمیمت، امکل، انعف ، رضحت انب رمع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں ےک امنیب اقمہلب افر اس یک ایتری ےک ایبؿ ںیم
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 بوکا١٣یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، سٌس، ح، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوربیٍ، ا :  راوی

ث٨ََا ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٕ َوأَبُو  و َحسَّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ َخ٠َ

٩ًَِ أَیُّوَب ح و حَ  اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ أَیُّوَب ح و اٟزَّبٔی ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ سَّ

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َّی َوًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ

ٕ َوأَِح٤َ ب٩ُِ َس  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و َحسَّ ا  ٌّ اُ٪ َج٤ٔی لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ ِبَسَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُزَ ٌٔیٕس  ًَ ُس ب٩ُِ 

ُس ب٩ُِ َر  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َة ح و َحسَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی َٗ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ آ

ىٔی  ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة َي ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس َبَة ح و َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ اب٩َِ َزیِٕس ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ًَبِ ٧َآ ا٢َ  َٗ َة  ازٕ َواب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ٍٕ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث أَیُّوَب ٩ِ٣ٔ رَٔوایَةٔ َح٤َّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ىَی َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ٌِ حٔئُِت ٤ََز ب٤َٔ َٓ ُس اہللٔ 

٤َِِٟشحَٔس  ُض ا ِٟرَفَ َٕ بٔی ا َّٔ َل َٓ ا  ّ٘  َسابٔ

ؾ، اوبرعیب، اوباکالمں اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ییحی نب ٰییحی، دمحم نب رحم، ہبیتق نب دیعس، ثیل، دعس، ح، فلخ نب اشہ

 ےہ رصػ اکی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ںیم آےگ ڑبھ ایگ افر وھگڑا ےھجم ےل رک دجسم ںیم اج  اچنہ۔

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ہبیتق نب دیعس، ثیل، دعس، ح، فلخ نب اشہؾ، اوبرعیب، اوباکلم :  رافی

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

  

 ...وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ؿ ںیموھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایب
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤یِم، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َِٟدِی١ُ فٔی  َحسَّ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا َِٟدِْرُ إ  ٧ََوأػیَضا ا

ں ییحی نب ییحی، یمیمت، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وھگڑف

  ماتم کت ریھک یئگ ےہ۔ یک اشیپوینں ںیم ریخ فربتک

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

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم
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ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟیث ب٩ سٌس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی،  :  راوی

 اب٩ ٤ًزا٪ًبیساہلل، ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ، ٧آٍ، 

ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ و َحسَّ ٕ َو ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز

ث٨ََا ًُبَیِ  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و َحسَّ ُض٥ِ  ث٨ََا َیِحٌَی ک٠ُُّ ٌٔیٕس َحسَّ ُس اہللٔ ب٩ُِ َس

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ثَىٔی أَُسا٣َُة ک٠ُُّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ب٩ُِ َس ًَ َّی اہللُ  ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ  َػل

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  َحٔسیٔث ٣َأٟٕک 

 ایلی، ہبیتق، انب رحم، ثیل نب دعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، اہرفؿ نب دیعس

 انب فبہ، ااسہم، انعف، انب رمعاؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

، انب رحم، ثیل نب دعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، اہرفؿ نب ہبیتق :  رافی

 دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم، انعف، انب رمعاؿ

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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سٌیس،  نَص ب٩ ًلی جہـِم، ػاٟح ب٩ حات٥ ب٩ ورزا٪، یزیس جہـِم، یزیس ب٩ زریٍ، یو٧ص ب٩ ًبیس، ٤ًزو ب٩ :  راوی

 ابوزرًہ، ٤ًزو ب٩ جزیز، حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِٔمُّ  ـَ َِٟحِض ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ َیزٔیَس  ا  ٌّ ِٔمُّ َوَػأُٟح ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ َوِرَزاَ٪ َج٤ٔی ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٍٕ و َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ  َحسَّ

 ًَ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز َة ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٌٔیٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ًَ اہللٔ  ٩ِ 

وْز ب٨ََٔوأػیَضا  ُ٘ ٌِ َِٟدِی١ُ ٣َ و٢ُ ا ُ٘ ٌٔطٔ َوصَُو َي ٕض بٔإِٔػَب ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٠َِؤی ٧َأػَیَة رَفَ ًَ َّی اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة اِِلَِجزُ َػل ٔ ا ٔلَی یَِو٦ َِٟدِْرُ إ ا

٨ٔی٤َةُ  َِ ِٟ  َوا

ی، سیدی نب زر،ع، ویسن نب دیبع، رمعف نب دیعس، اوبزرہع، رمعف نب رجری، 

م

 

 ہ ض
خ

ی، اصحل نب اح م نب فرداؿ، سیدی 

م

 

 ہ ض
خ

رصن نب یلع 

ملس وک اینپ اویلگنں ےک اسھت وھگڑے یک اشیپین رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

وک ےتلم داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت وھگڑفں یک اشیپوینں ںیم  ماتم کت ریخفربتک ینعی وثاب افر تمینغ  ماتم 

 ےک دؿ کت ابدنھ دی یئگ ےہ۔

ی، سیدی  :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

ی، اصحل نب اح م نب فرداؿ، سیدی 

م

 

 ہ ض
خ

نب زر،ع، ویسن نب دیبع، رمعف نب دیعس، اوبزرہع، رمعف نب رصن نب یلع 

 رجری، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک
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 زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، یو٧ص :  راوی

ث٨ََا أَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ص٤َُا و َحسَّ َیاَ٪ لِٔکَ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   ٩ًَِ یُو٧َُص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ویسن، اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح 



 

 

 رمفی ےہ۔

  نب رحب، الیعمس نب اربامیہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ویسنزریہ :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زَکیا، ًا٣ز ْعوہ، بارقی، حرضت ْعوہ بارقی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی  و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟبارٔقٔیِّ  َوَة ا ٩ًَِ ُْعِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ

 ُ٥٨َ ِِ ٤َِٟ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ اِِلَِجزُ َوا ٔلَی یَِو٦ٔ ا َِٟدِْرُ إ وْز فٔی ٧ََوأػیَضا ا ُ٘ ٌِ َِٟدِی١ُ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا  اہللُ 

فہ ابرح  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرک ا، اعرم رعفہ، ابرح ، رضحت رع

 فملس ےن رفام ا وھگڑرفں یک اشیپوینں ںیم ریخ فربتک ینعی ارج افر تمینغ  ماتم ےک دؿ کت ابدنھ د ے ےئگ ںیہ۔

 ٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرک ا، اعرم رعفہ، ابرح ، رضحت رعفہ ابرح  ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـی١، اب٩ ازریص، حؼْن، طٌيی، ْعوہ، بارقی، حرضت ْعوہ بارقی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حَُؼِْٕن  ِی١ٕ َواب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِٟبَ و َحسَّ َوَة ا ا٢َ  ُْعِ َٗ ا٢َ  َٗ ارٔقٔیِّ 

َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٘ٔی١َ  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟدِی١ٔ  وْؾ ب٨ََٔواصٔی ا ُ٘ ٌِ َِٟدِْرُ ٣َ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُ٨َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ ٤َِٟ ا٢َ اِِلَِجزُ َوا َٗ  ب٥َٔ َذاَک 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا  إ

درسی، نیصح، یبعش، رعفہ، ابرح ، رضحت رعفہ ابرح  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، ، انب لیضف، انب ا

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وھگڑفں یک اشیپوینں ںیم ریخ فالھبیئ رموکز ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے 

  ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ کت وثاب افر تمینغ۔اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس سک فہج ےس آپ یلص اہلل



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف، انب ادرسی، نیصح، یبعش، رعفہ، ابرح ، رضحت رعفہ ابرح  ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، حؼْن، ْعوہ ب٩ جٌس :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخ  ث٨ََاظ إِٔسَح سٔ و َحسَّ ٌِ َِٟح َوةُ ب٩ُِ ا ا٢َ ُْعِ َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ  ٔ ٩ًَِ حَُؼِْٕن بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  بََر٧َا َجزٔیْز 

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، نیصح، رعفہ نب دعج، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم رعفہ نب دعج ذموکر 

 ےہ۔

 دعج ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، نیصح، رعفہ نب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظا٦، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواَّلحوؾ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، طبیب ب٩  :  راوی

 ُغٗسہ، ْعوہ بارقی

٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ ح و  ا  ٌّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َج٤ٔی ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوَخ٠َ َ َحسَّ ث ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٨َا إِٔسَح

٩ًَِ ا٨َّٟئ  َِٟبارٔقٔیِّ  َوَة ا ٩ًَِ ُْعِ َسَة  َٗ ٩ًَِ َطبٔیٔب ب٩ِٔ َُغِ ا  ٌّ َیاَ٪ َج٤ٔی ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  ٥َِٟ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز لِٔکَ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یِّ َػل

َیا ِٔ ٥َ٨َ َوفٔی َحٔسیٔث ُس ِِ ٤َ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِذَُکِ اِِلَِجَز َوا َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟبارٔقٔیَّ َس٤ٔ َوَة ا ٍَ ُْعِ  َ٪ َس٤ٔ

ےس ییحی نب ییحی، اشہؾ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ، بیبش نب رغدقہ، رعفہ ابرح ، اؿ اانسد 

 فملس ےس ایس رطح رمفی ےہ۔ یھب رعفہ ابح  یک یہی دحثی یبن یلص اہلل ہیلع

 ییحی نب ییحی، اشہؾ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ، بیبش نب رغدقہ، رعفہ ابرح  :  رافی

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

  

 الختف اک ایبؿاامرت افر  :   ابب



 

 

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ابوتیاح، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ْعوہ ب٩  :  راوی

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہجٌس ر

ث٨ََا اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ  َحسَّ ص٤َُا  رَفٕ لِٔکَ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٣َُح٤َّ

َو  ٩ًَِ ُْعِ یِٕث  ِیزَارٔ ب٩ِٔ رُحَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ ُط َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا َو ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل سٔ  ٌِ َِٟح َة ب٩ِٔ ا

 ٥َ٨َ ِِ ٤َ ِٟ  اِِلَِجَز َوا

دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل، رضحت رعفہ نب دعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس دحثی ںیم ارج فتمینغ اک ذرک ںیہن۔اس دنس ےس یھب 

دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل، رضحت رعفہ نب دعج ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ٌبہ، ابوتیاح، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، یحٌی ب٩ سٌیس، ط :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اََّل  َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ص٤َُا  و َحسَّ ٌٔیٕس لِٔکَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس َحسَّ

ِٟبَرَ  ٩ًَِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  احٔ  َّیَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبَة  ٌِ َِٟدِی١ٔ ُط ُة فٔی ٧ََواصٔی ا َٛ 

 اعتٰیل ہنع نب امکل ریض دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ربتک وھگڑفں یک اشیپوینں ںیم ےہ۔

دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبایتح، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  :  رافی

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک تلیضف افر اؿ یک اشیپوینں ںیم ریخ ےک ابدنوہ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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اب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ وٟیس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوتیاح، اض س٨س ٛے سات٭ ب٬ی حرضت ا٧ص  یحٌی ب٩ حبیب، :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َِٟؤٟیٔس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ رَفٕ و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج اََّل ٨َا ٣َُح٤َّ َٗ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٍَ أََنّشا یَُحسِّ َّیَّأح َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط  طٔ َحسَّ

 ییحی نب بیبح، انب احرث، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبایتح، اس دنس ےک اسھت یھب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی

 دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

ییحی نب بیبح، انب احرث، دمحم نب فدیل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبایتح، اس دنس ےک اسھت یھب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ...افصت ےک ایبؿ ںیموھگڑفں یک اندنسپ دیہ 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک اندنسپ دیہ افصت ےک ایبؿ ںیم

     359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب یحٌی وٛیٍ سٔیا٪ س٥٠ اب٩ ًبساٟزح٩٤ ابی زرًة :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی أَ  َٗ یِٕب  ٕب َوأَبُو َُکَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا و َحسَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ِخبََر٧َا و 

ِبٔس اٟزَّحِ  ًَ ٩ًَِ َس٥ٔ٠ِ ب٩ِٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ُظ َوٛٔی ٥َ یرَِکَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  ٩ٔ٤َ

َِٟدِی١ٔ  کَا٢َ ٩ِ٣ٔ ا  اٟظِّ

، رضحت اوبرہریہ 

 

ریض اہلل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، اوبرکبی ییحی فعیک ایفسؿ ملس انب دبعارلنمح ایب زرعة



 

 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل وک وھگڑفں ںیم ےس اکشؽ اندنسپدیہ ےھت۔

، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، اوبرکبی ییحی فعیک ایفسؿ ملس انب دبعارلنمح ایب زرعة

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک اندنسپ دیہ افصت ےک ایبؿ ںیم

     360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤٧ْر، ابوًبساٟزح٩٤ ب٩ برش، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪ :  راوی

 َ ث ٚٔ َج٤ٔ و َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ثَىٔی  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َیاَ٪ بَٔضَذا ٨َاظ ٣َُح٤َّ ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ی

ُض فٔی رٔ ِٟرَفَ کَا٢ُ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ا ٚٔ َواٟظِّ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ ٔ ٣ِٔث٠َُط َوَزاَز فٔی َحسٔیٔث  ی أَِو فٔی اِْلِٔس٨َاز ُِٟیرِسَ ٔ ا ُِٟی٤ِىَی بََیاْق َوفٔی یَٔسظ ِج٠ٔطٔ ا

ی ِٟیرُِسَ ُِٟی٤ِىَی َورِٔج٠ٔطٔ ا ٔ ا  یَٔسظ

دمحم نب ریمن، اوبدبعارلنمح نب رشب، دبعارلزاؼ، ایفسؿ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ دبعارلزاؼ یک دحثی ںیم ہی 

 اپؤں افر ابںیئ اہھت ںیم دیفسی وہ  ا داںیئ اہھت افر ابںیئ اپؤں ںیم دیفسی وہ۔ااضہف ےہ ہک اکشؽ ہی ےہ ہک وھگڑے ےک داںیئ 

 دمحم نب ریمن، اوبدبعارلنمح نب رشب، دبعارلزاؼ، ایفسؿ :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑفں یک اندنسپ دیہ افصت ےک ایبؿ ںیم

     361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ بظار ٣ح٤س اب٩ جٌرف ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ یزیس ٧دعی، ابی زرًة حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ بَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ جَ َحسَّ ثَىٔی َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ا ظَّ ٌّ ٤ٔی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ا٨ََّٟدعٔیِّ   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٍٕ ٩ًَِ ُط ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َوٛٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

٥ِ یَِذَُکِ ا٨ََّٟدعٔیَّ  َٟ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس َو  ٩ًَِ  َوفٔی رَٔوایَٔة َوصِٕب 



 

 

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 

ہنع ےس یبن  نب اشبر دمحم انب رفعج دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، ، دبعاہلل نب سیدی یعخن، ایب زرعة

 یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 نب اشبر دمحم انب رفعج دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دبعاہلل نب سیدی یعخن، ایب زرعة

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

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن یک 

     362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، ٤ًارہ اب٩ ٌٗ٘اَ، ابی زوًة، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، جزی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ ا اہللُ  ّ٘ ُجُط إَّٔلَّ ٔجَضاّزا فٔی َسبٔیلٔی َوإٔی٤َا٧ّا بٔی َوَتِؼٔسي َد فٔی َسبٔی٠ٔطٔ ََّل یرُِخٔ ٩َ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ ََخَ َّ٤ ـَ ٥َ َت ًَلَیَّ ٠َّ ُضَو  َٓ بٔزُُسلٔی 

َد ٨ِ٣ُٔط ٧َائًّٔل ٣َا ٧َا َّٟٔذی ََخَ ٨َٜٔطٔ ا ٔلَی ٣َِش ُط إ ٌَ َِٟح٨ََّة أَِو أَِرٔج ٕس َؿا٩ْ٣ٔ أَِ٪ أُِزخ٠َٔطُ ا ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ٨َُٔی٤َٕة َوا ٕ أَِو  ٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز

َٟوِ  ِو٧ُطُ  َٟ َضِیَئتٔطٔ حَْٔن ک٥َٔ٠ُ  َٛ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ُص بَٔیٔسظٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ ک٥ٕ٠َِ یُک٥ُ٠َِ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ إَّٔلَّ َجاَئ یَِو٦َ ا ِٔ َّٟٔذی َن ُ٪ َز٦ٕ َورٔیُحُط ٣ِٔشْک َوا

َِٟوََّل أَِ٪   ٔ ٕس بَٔیٔسظ ّة  ٣َُح٤َّ ٌَ ٩ِٜٔ ََّل أَٔجُس َس زُو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَبَّسا َوَل ِِ یَّٕة َت َٖ رَسٔ ِسُت خًَٔل ٌَ َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ٣َا  ًَلَی ا  َّٙ َيُظ

َٟوَ   ٔ ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ًَىِّی َوا ُٔوا  ٠َِیض٥ِٔ أَِ٪ َیَتَد٠َّ ًَ  ُّٙ ّة َوَيُظ ٌَ أَِح٠َٔ٤ُض٥ِ َوََّل َیحُٔسوَ٪ َس ِّی أَُِزُو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ زِٔزُت َٓ أَن

َت١ُ  ِٗ ُ أ َٓ َت١ُ ث٥َُّ أَُِزُو  ِٗ ُ أ َٓ َت١ُ ث٥َُّ أَُِزُو  ِٗ ُ أ َٓ 

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 

زریہ نب رحب، رجری، امعرہ انب اقعقع، ایب زفعة

وج اس ےک راہتس ںیم اتلکن ےہ۔ وج صخش رصػ ریمے راہتس ںیم اہجد افر ھجم رپ اامیؿ افر  فملس ےن رفام ا اہلل اس اک اضنم وہ اجات ےہ

ریمے ر اؽ یک دصتقی رکےت وہےئ اتلکن ےہ وت اس یک ھجم رپ ذہم داری ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رکفں اگ  ا اس وک اس ےک اس 

یک اجؿ ےہ اہلل ےک راہتس ںیم وج یھب زمخ اتگل ےہ فہ زمخ ےنگل  رھگ یک رطػ ارج فوثاب افر تمینغ۔ سج ےک ہضبق دقرت ںیم ھجم دمحم

ےک فتق اھت اس اک رگن وخؿ اک رگن وہاگ افر اس یک وخوبش کشم یک وہیگ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ںیم دمحم 

گنج رکےن فاےل رکشل اک اسھت یھبک ہن وھچڑات  یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ ارگ املسمونں رپ دوشار ہن وہات وت ںیم اہلل ےک راہتس ںیم



 

 

نکیل ںیم اینت فتعس ںیہن اپاتہک اؿ بس رکشل فاولں وک  اار اں دفں افر ہن فہ اینت فتعس اپےت ںیہ افر اؿ رپ لکشم وہات ےہ ہک 

ےہ ےھجم ہی ابت دنسپ ےہ ہک فہ ھجم ےس ےھچیپ رہ اجںیئ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ 

 ںیم اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکفں رھپ ےھجم لتق ایک اجےئ رھپ اہجد رکفں وت ےھجم لتق ایک اجےئ رھپ اہجد رکفں وت ےھجم لتق ایک اجےئ۔

، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 زریہ نب رحب، رجری، امعرہ انب اقعقع، ایب زفعة

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل
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ف
 اہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن یک 

     363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة بَٔضَذا اِْل ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ و َحسَّ  ِس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب لیضف، امعرہ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب لیضف، امعرہ اوبرکب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن یک 

     364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی، ابی ز٧از، اْعد، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟحٔزَامٔیُّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٤َُِِْٟٔرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا َ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ِِل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ِْعَ

ُجطُ ٩ِ٣ٔ بَِیتٔطٔ إَّٔلَّ جٔ  ١َ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ َجاَصَس فٔی َسبٔی٠ٔطٔ ََّل یرُِخٔ َّٔ َٜ ا٢َ َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٙ ک٤َٔ٠َتٔطٔ َػل َضاْز فٔی َسبٔی٠ٔطٔ َوَتِؼٔسی

 ٌَ َِٟح٨ََّة أَِو َیزِٔج ٕ أَِو ٨َُٔی٤َةٕ بٔأَِ٪ یُِسخ٠َُٔط ا ٍَ ٣َا ٧َا٢َ ٩ِ٣ٔ أَِجز َد ٨ِ٣ُٔط ٣َ َّٟٔذی ََخَ ٨َٜٔطٔ ا ٔلَی ٣َِش  ُط إ

 ییحی نب ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس

 ےن رفام ا وج رصػ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد ےک ےئل اس ےک دنی یک دصتقی یک ےس رفاتی ےہ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

اخرط اےنپ رھگ ےس اتلکن ےہ وت اہلل اس ےک ےئل اس ابت اک اضنم وہ اجات ےہ ہک اےس تنج ںیم دالخ رکے اگ  ا اےس اس ےک رھگ 

 ولاٹےئ اگ ہک اس ےک اسھت ارج فوثاب  ا امؽ تمینغ وہاگ۔



 

 

 ، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ایبؿ ںیماہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن یک 

     365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًُ  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیِی٨ََة 

 ٔ ٥ُ٠ًَِ ب٩ِ٤َٔ یُک٥ُ٠َِ فٔی َسبٔی٠ ا٢َ ََّل یُک٥ُ٠َِ أََحْس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َواہللُ أَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوُجزِحُ َػل طُ طٔ إَّٔلَّ َجاَئ یَِو٦َ ا

َِٟوُ٪ َز٦ٕ َواٟزِّیُح رٔیُح ٣ِٔشٕک  ُب ا٠َِّٟوُ٪  ٌَ  َیِث

رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی 

یمخ وہات ےہ وت اہلل اجاتن ےہ ہک ےسک زمخ د ا ایگ ےہ فہ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم وج آدیم یھب ز

  ماتم ےک دؿ اس احؽ ںیم آےئ اگ ہک اس ےک زمخ اک رگن وت وخؿ یک رطح وہاگ نکیل اس یک وخوبش کشم یک رطح وہ یگ۔

 رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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 ٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ، حرضت ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآ :  راوی

ا٢َ صََذ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا ٣َا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ فٔی َسبٔی١ٔ   َػل ک١ُُّ ک٥ٕ٠َِ یُک٤ُ٠َِطُ ا

حَّزُ زَ  َٔ ٨ٌَِٔت َت ُ َضِیَئتَٔضا إٔذَا ك َٛ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َّی اہللٔ ث٥َُّ َتُٜوُ٪ یَِو٦َ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ِِٟٔشٔک َو ُٖ ا ُٖ َْعِ زِ ٌَ ِٟ َِٟوُ٪ َز٦ٕ َوا ِوُ٪  ٣ّا ا٠َّٟ

 َٕ ِسُت َخ٠ِ ٌَ َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ٣َا  ًَلَی ا  َّٙ ِوََّل أَِ٪ أَُط َٟ  ٔ ٕس فٔی یَسٔظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ زُو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ اہللُ  ِِ یَّٕة َت  رَسٔ

سٔ َوَل  ٌِ ُسوا َب ٌُ ِ٘ ُُٔشُض٥ِ أَِ٪ َي ونٔی َوََّل َتٔلیُب أَِن ٌُ ٔ َّب َیت َٓ ّة  ٌَ أَِح٠َٔ٤ُض٥ِ َوََّل َیحُٔسوَ٪ َس َٓ ّة  ٌَ  ی٩ِٜٔ ََّل أَٔجُس َس



 

 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، رضحت امہؾ نب ہبنم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرہریہ 

 اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک یئک ااحدثی ذرک ںیک اؿ ںیم ےس ہی دحثی یھب ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رہ ریض اہلل

فہ زمخ وج یسک املسمؿ وک اہلل ےک راےتس ںیم ےگل رھپ فہ  ماتم ےک دؿ اینپ ایس وصرت رپ وہاگ سج رطح فہ زمخ اگلےئ اجےن ےک 

 راہ وہاگ اس اک رگن وخؿ اک رگن وہاگ افر وخوبش کشم یک وخوبش وہیگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس فتق اھت ہک اس ےس وخؿ  لک

ےن رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ ارگ ومونمں رپ دوشار ہن وہات وت ںیم اہلل ےک 

 ہن راتہ نکیل ںیم اینت فتعس ںیہن راتھک ہک اؿ بس وک  اار اں اطع رک وکسں افر ہن فہ راہتس ںیم ڑلےن فاےل یسک رکشل ےس ےھچیپ

 فتعس رےتھک ںیہ ہک فہ ریمے اسھت اج ںیکس افر اؿ ےک دؽ ریمے ےس ےھچیپ رہ اجےن ےس وخش ںیہن ںیہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، رضحت امہؾ نب ہبنم ریض :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل
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 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ابی ز٧از، اْعد، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ یَّٕة ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َوبَٔضَذا اِْل َٖ رَسٔ ِسُت خًَٔل ٌَ َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ٣َا  ًَلَی ا  َّٙ ِوََّل أَِ٪ أَُط َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٔ َوَس٠َّ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ِس٨َازٔ َوا

 ًَ َة  ًَ َت١ُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ث٥َُّ أُِحَیا ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی ُزِر ِٗ ُ ِّی أ  ٩ِ أَبٔی صَُزیِزَةَ ََٟوزِٔزُت أَن

انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل 

دحثی اؿ اانسد  ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ارگ ومنینم رپ لکشم ہن وہیت وت ںیم یسک رکشل ےس ےھچیپ ہن راتہ ابح 

ےس ایس رطح رفاتی یک ےہ ااضہف ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ےھجم 

 ہی ابت دنسپ ےہ ہک ےھجم اہلل ےک راہتس ںیم دیہش ایک اجےئ رھپ زدنہ ایک اجےئ ابح  دحثی اوبزرہع یک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک

 دحثی یک رطح ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب زاند، ارعج، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ایبؿ ںیماہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب ث٘فی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩  :  راوی

 سٌیس، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة حَ و َحسَّ فٔیَّ ح و َحسَّ َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا اؤیََة ح و َح٤َّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ سَّ

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس  ُض٥ِ  اؤَیَة ک٠ُُّ ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٌٔیٕس 

یَّ  َٕ رَسٔ َٕ َخ٠ِ ًٔی َِلَِحبَِبُت أَِ٪ ََّل أََتَد٠َّ ًَلَی أ٣َُّ  َّٙ َِٟوََّل أَِ٪ أَُط  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٕة ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ اہللٔ َػل

یب ہبیش، اوباعمفہی، انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، اوبرکب نب ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ ریمی اتم رپ لکشم ہن وہات وت ےھجم ہی ابت 

 ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔ دنسپ یھت ہک ںیم یسک یھب رکشل ےس ےھچیپ ہن راتہ

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، اوباصحل، رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد افر اہلل ےک راہتس ںیم ےنلکن یک 

     369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ٠ًََِیطٔ َو َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  َس٥ََّ٠ ٕب َحسَّ

زُو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ِِ یَّٕة َت َٖ رَسٔ ُت خًَٔل ِٔ ِؤٟطٔ ٣َا َتَد٠َّ َٗ ٔلَی  َد فٔی َسبٔی٠ٔطٔ إ ٩َ اہللُ ٩ِ٤َٟٔ ََخَ َّ٤ ـَ الَیَت ٌَ  َت

زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اس 

رپ اضنم وہات ےہ وج اس ےک راہتس ںیم ت ال وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ ںیم اہلل ےک راہتس ںیم یسک ڑلےن فاےل رکشل ےس یھبک 

 ہن راتہ کت۔ ےھچیپ

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیما

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

     370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز، طٌبہ، ٗتازہ، ح٤یس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة َوح٤َُِیٕس  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ  َحسَّ

ٔلَی اٟسُّ  ٍُ إ ََّضا َتزِٔج َصا أ٧َ ََٟضا ٨ًَِٔس اہللٔ َخِْْر َيرُسُّ ٕص َت٤ُوُت  ِٔ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َن َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضا إَّٔلَّ ٧َِیا اہللُ  ََٟضا اٟسُّ َوََّل أَ٪َّ 

 ٔ َضاَزة ١ٔ اٟظَّ ـِ َٓ ٧َِیا ٤َٟٔا َیَزی ٩ِ٣ٔ  َت١َ فٔی اٟسُّ ِ٘ ُی َٓ  ٍَ َّی أَِ٪ َیزِٔج َُّط یََت٤َى إ٧ٔ َٓ ضٔیُس   اٟظَّ

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، ہبعش، اتقدہ، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

وہ فرہن اس ابت وک دنسپ رکات ےہ  ےن رفام ا وکیئ صخش ااسی ںیہن سج اک اہلل ےک اہں ارج فوثاب وہ افر فہ داین یک رطػ ولےنٹ وک دنسپ رکات

ےئ رھپ لتق ایک اجےئ وبہج اس ہک داین افر وج ھچک اس ںیم ےہ اس اک وہ اجےئ  ااےئ دیہش ےک ہک فہ انمت رکات ےہ ہک فہ داین ںیم فاسپ اج

 دیھکی۔

 

لی ت

 

ض
ف
 ےک وج اس ےن اہشدت یک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، ہبعش، اتقدہ، دیمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

     371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت  و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى أ٧َََص ب٩َِ  ب٩ُِ ا

َِٟح٨ََّة یُحٔبُّ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس یَِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ًَلَی  ٣َأٟٕک یَُحسِّ ُط ٣َا  َٟ ٧َِیا َوأَ٪َّ  ٔلَی اٟسُّ ٍَ إ أَِ٪ یَزِٔج

ًَرِشَ ٣َزَّإت ٤َٟٔا یََزی ٩ِ٣ٔ اِلرَکَ  َت١َ  ِ٘ ُی َٓ  ٍَ َّی أَِ٪ َیزِٔج َُّط یََت٤َى إ٧ٔ َٓ ضٔیٔس   ا٣َةٔ اِِلَِرٔق ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َُِْرُ اٟظَّ

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل



 

 

اٹ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ ااسی ںیہن ےسج تنج ںیم دالخ رکد ا اجےئ فہ اس ابت یک دنسپ رکات وہ ہک اےس داین ںیم ول

فہ انمت رکات ےہ ہک اےس ولاٹ ا اجےئ رھپ اےس دس رمہبت د ا اجےئ افر اس ےک ےئل رفےئ زنیم یک  ماؾ زیچںی وہں  ااےئ دیہش ےک ہک 

 لتق ایک اجےئ وبہج اس ےک وج اس ےن زعت فرکاتم دیھکی۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

     372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، خاٟس ب٩ ًبساہلل واسلی، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رض :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  َِٟوأسٔلیُّ  ًَِبسٔ اہللٔ ا ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ ٗٔی١َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  أَبٔیطٔ 

 ٔ ِٟحَٔضاَز ف ٔس٢ُ ا ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا َي َّى اہللُ  ٠ًََِیطٔ ٣َزََّتِْٔن أَِو ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ًَازُوا  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ و٧َُط  ٌُ ا٢َ ََّل َتِشَتٔلی َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ ی َسبٔی١ٔ اہللٔ 

٤ََث١ٔ  َٛ ٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  أَٟثٔة ٣ََث١ُ ا ا٢َ فٔی اٟثَّ َٗ و٧َُط َو ٌُ و٢ُ ََّل َتِشَتٔلی ُ٘ َٝ َي ٔ َ٘ ثًََلثّا ک١ُُّ َذٟ ِٟ ائ٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ ا ا٧ٔٔت بٔآیَأت اٟؼَّ

ُٗتَِیبَ  ث٨ََا  الَى َحسَّ ٌَ ٤َُِٟحاصُٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َت ٍَ ا َّی َیزِٔج تُرُ ٩ِ٣ٔ ٔػَیا٦ٕ َوََّل َػًَلةٕ َحً ِٔ ًََوا٧ََة ح و اہللٔ ََّل َي ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُة ب٩ُِ َس

 ُ ث٨ََا أَب ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ َحسَّ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  اؤَیَة ک٠ُُّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ٧َِحَوظُ 

دیعس نب وصنمر، اخدل نب دبعاہلل فایطس، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن ےک ربارب یھب وکیئ ابعدت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اس ابعدت فملس ےس رعض ایک ایگ ا

رکےن یک ااطتستع ںیہن رےتھک اوبرہریہ یلص اہلل ہیلع فملس ےتہک ںیہ ہک ہی  ااؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم دف  ا نیت رمہبت 

یہی رفام ا  م اس یک ااطتستع ںیہن رےتھک افر رسیتی رمہبت رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن درہا ا ایگ افر رہ رمہبت ےک وجاب ںیم 

فاال اہجد ےس فایسپ کت اس صخش یک رطح وج رفزہ ادار  ماؾ رکےن فاال افر اہلل یک آ ات رپ لمع رکےن فاال وہ افر رفزہ فامنز ےس ےنکھت 

 فاال ہن وہ۔

  دبعاہلل فایطس، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب وصنمر، اخدل نب :  رافی

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

     373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، زہْر ب٩ رحب، جزیز، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، سہی١ :  راوی

ث٨ََا َجزٔیْز ح و حَ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًََوا٧ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ سَّ

ٔ ٧َِحَوظُ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  اؤیََة ک٠ُُّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ  َحسَّ

ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، زریہ نب رحب، رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، لیہس، اؿ دف اانسد ےس یھب یہی دحثی ابمرہک ایس 

 ۔رطح رمفی ےہ

 ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، زریہ نب رحب، رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، لیہس :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿ ںیماہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

     374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ابوتوبہ، ٣ٌاویہ، زیس ب٩ سًل٦، ابوسًل٦، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو َتِوبََة َحسَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ثَىٔی َحَش٩ُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ٍَ أَبَا َسًلَّ َُّط َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٦ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َسًلَّ  ٕ ٦ اؤَیُة ب٩ُِ َسًلَّ ٌَ ا ٣ُ

ا٢َ َر  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِت ٨ًَِٔس ٨ِ٣ٔبَر ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َبٔظْر ٌِ ثَىٔی ا٨ُّٟ ٤ًََ َحسَّ  ١َ٤ًَِ ًّل ُج١ْ ٣َا أُبَالٔی أَِ٪ ََّل أَ

 ٔ َس اِْلِٔسًَل٦ٔ إ ٌِ ٤ًًََّل َب  ١َ٤ًَِ ا٢َ آََخُ ٣َا أُبَالٔی أَِ٪ ََّل أَ َٗ َِٟحادَّ َو َس اِْلِٔسًَل٦ٔ إَّٔلَّ أَِ٪ أُِسقَٔی ا ٌِ ا٢َ َب َٗ ا٦َ َو ََِٟحَ ٤َِِٟشحَٔس ا ٤ًَُِز ا َّلَّ أَِ٪ أَ

زََجَزص٥ُِ ًُ  َٓ ٠ُُِٗت٥ِ  ا  َّ١ُ ٤٣ٔ ـَ ِٓ َ ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أ ٠ًََِیطٔ آََخُ ا َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وا أَِػَواَت٥ُِٜ ٨ًَِٔس ٨ِ٣ٔبَر ٌُ َٓ ا٢َ ََّل َتزِ َٗ ٤َزُ َو

ُت٥ِ ٓٔیطٔ  ِٔ تَِیُتطُ ٓامَٔی اِخَت٠َ ِٔ َٓاِسَت َة َزَخ٠ُِت  ٌَ ِٟح٤ُُ ٩ِٜٔ إَٔذا َػ٠َِّیُت ا ةٔ َوَل ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ َوصَُو یَِو٦ُ ا ًَزَّ َوَج١َّ َوَس٠َّ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٠ُِت٥ِ    ٌَ أََج

َصا ٔلَی آَٔخٔ َِٟیِو٦ٔ اِْلَٔخٔ اِْلیََة إ ٩ِ٤َ آ٩َ٣َ بٔاہللٔ َوا َٛ ا٦ٔ  ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا َِٟحادِّ َو٤ًَٔاَرَة ا اَیَة ا َ٘  ٔس

 اؽ نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب، اعمفہی، زدی نب مالؾ، اوبمالؾ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ر

اہلل ےک ربنم ےک اپس اھت ہک اکی صخش ےن اہک ےھجم اس ابت یک وکیئ رپفاہ ںیہن ہک ںیم امالؾ الےن ےک دعب  ااےئ احویجں وک اپین 

الپےن ےک وکیئ لمع ہن رکفں افر دفرسے ےن اہک ےھجم وکیئ رپفاہ ںیہن ہک ںیم امالؾ الےن ےک دعب دجسم رحاؾ وک آابد رکےن ےک العفہ 



 

 

رکفں رسیتے ےن اہک اہلل ےک راہتس ںیم اہجد اس ےس الضف ےہ وج  م ےن اہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ بس وکیئ لمع ہن 

ز ادا رکےن وک ڈاانٹ افر اہک ہک اینپ آفازفں وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنم ےک اپس دنلب ہن رکف ہی  ہعم اک دؿ اھت نکیل  ہعم یک امن

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس اک وتفی بلط ایک سج ںیم اوہنں ےک دعب آپ یلص 

ےن االتخػ ایک وت اہلل زعفلج ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ایک  م احویجں وک اپین الپےن افر دجسم رحاؾ وک آابد رکےن وک اس صخش ےک لمع 

 آرخت ےک دؿ رپ اامیؿ ال ا وہ افر اس ےن اہلل یک راہ ںیم اہجد ایک وہ۔ ےک ربارب رقا دےتی وہ وج اہلل افر

 نسح نب یلع ولحاین، اوبوتہب، اعمفہی، زدی نب مالؾ، اوبمالؾ، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہشدت یک 

     375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، یحٌی ب٩ حشا٪، ٣ٌاویہ، زیس، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َ و حَ  اؤیَُة أَِخب ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨َٔیطٔ  ٦ٕ سَّ ٍَ أَبَا َسًلَّ َُّط َس٤ٔ َرنٔی َزیِْس أ٧َ

ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٨ُِت ٨ًَِٔس ٨ِ٣ٔبَر ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َبٔظْر ٌِ ثَىٔی ا٨ُّٟ ا٢َ َحسَّ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی َتِوبَةَ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمفہی، زدی، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ر اؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنم ےک اپس اھت ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمفہی، زدی، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اہلل زع فلج ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ وک ےنلکن یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل زع فلج ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ وک ےنلکن یک 

     376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

َٗ َحسَّ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ث٨ََا  َٗ ا٢َ 



 

 

٧َِیا َو٣َ  ِسَوْة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو َرِوَحْة َخِْْر ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َِ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا ٓٔیَضاَػل

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امحد نب ہملس، اثتب، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم اکی حبص  ا اشؾ انلکن داین افر وج ھچک اس ںیم ےہ ےس رتہب ےہ۔

 ہملسم نب بنعق، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل دبعاہلل نب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ںیماہلل زع فلج ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ وک ےنلکن یک 

     377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

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

٩ًَِ َسضِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  َّی َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أًٔسیِّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ١ٔ ب٩ِٔ َس

٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضا ِبُس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َخِْْر ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٌَ ِٟ ُسوَصا ا ِِ ِسَوَة َي َِ ِٟ ا٢َ َوا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل 

 فملس ےن رفام ا فہ حبص ےسج دنبہ اہلل ےک راہتس ںیم ولطع رکے داین افر وج ھچک اس ںیم ےہ ےس رتہب ےہ۔

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

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل زع فلج ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ وک ےنلکن یک 

     378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب، وٛیٍ، سٔیا٪، ابی حاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس ساًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رح :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحازٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٕس و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٦

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أًٔسیِّ  ٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضااٟشَّ ا٢َ َُِسَوْة أَِو َرِوَحْة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َخِْْر ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ی اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 َھاا ےس الضف ےہ۔ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک

فِئ

ا 
َ
م
َ
ا ف
َ
 ْ

 

ن
ُ
 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اکی حبص  ا اشؾ اہلل ےک راہتس ںیم اجان ادلّ



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل زع فلج ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ وک ےنلکن یک 

     379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ سٌیس، ذٛوا٪، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، یحٌی ب :  راوی

 ًَ َواَ٪ أَبٔی َػأٟٕح  ِٛ ٩ًَِ َذ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َٟزَِوَحْة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو َُِسَوْة اہللٔ َػل ا٢َ ٓٔیطٔ َو َٗ َِٟحٔسیَث َو َٚ ا ًٔی َوَسا َِٟوََّل أَ٪َّ رَٔجاَّّل ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ  ٥َ َخِْْر ٩ِ٣ٔ َس٠َّ

٧َِیا َو٣َا ٓٔیَضا  اٟسُّ

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، ذوکاؿ، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےن رفام ا ارگ ریمی اتم ںیم ا ےس ولگ ہن وہےت ابح  دحثی زگر یکچ ےہ افر اس ںیم ہی ااضہف ےہ اہلل ےک راہتس ںیم اشؾ  ا حبص رکان 

 َھاا ےس الضف ےہ۔

فِئ

ا 
َ
م
َ
ا ف
َ
 ْ

 

ن
ُ
 ادلّ

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی، ییحی نب دیعس، ذوکاؿ، اوباصحل، رضحت  :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل زع فلج ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ وک ےنلکن یک 
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زہْر ب٩ رحب، ابوبرک اسحٙ، ٣ْقی، ًبساہلل ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی  :  راوی

 ایوب، رشحبی١ ب٩ رشیک ٣ٌارفی، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی حرضت ابوایوب

ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ  َٙ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ َوإِٔسَح ِٔ ٕب َوا٠َّٟ اصٔی٥َ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

ِحبٔی١ُ ب٩ُِ رَشٔ  ثَىٔی رُشَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ٩ًَِ َس ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس  ُئ  ٤ُِِْٟقٔ ث٨ََا ا أ٪ َحسَّ ٩ًَِ اِْلََخَ یُّ  ارٔفٔ ٌَ ٤َِٟ ًَِبسٔ  یٕک ا أَبٔی 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َُِسَو  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا أَیُّوَب َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحبُلٔیِّ  ا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ْة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَِو َرِوَحْة َخِْْر ٤٣َّٔ

بَِت  ٤ُِص َوَُغَ ٠ًََِیطٔ اٟظَّ ِت  ٌَ  ك٠ََ



 

 

نب اربامیہ، زریہ نب رحب، اوبرکب ااحسؼ ، رقمی، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، رشلیبح نب رشکی اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ 

اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح رضحت اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک راہتس ںیم حبص  ا اشؾ رکان رتہب ےہ رہ اس زیچ ےس سج رپ 

  ارج ولطع افر رغفب وہات ےہ۔

ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ نب رحب، اوبرکب اقحس، رقمی، دبعاہلل نب سیدی، دیعس نب ایب اویب، رشلیبح  اوبرکب نب :  رافی

 نب رشکی اعمرفی، اوبدبعارلنمح یلبح رضحت اوباویب

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

  

 الختف اک ایبؿ اامرت افر :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗہزاذ، ًلی ب٩ حش٩، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، سٌیس ب٩ ایوب ب٩ رشیح، رشحبی١ ب٩ رشیک،  :  راوی

 ٩ حبلی، ابوایوب انؼاریابوًبساٟزح٤

٤َُِٟباَر  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُِٗضزَاَذ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ٔک أَِخبََر٧َا َس

ثَىٔی ا٢َ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َحسَّ َٗ یِٕح  ٍَ أَبَا أَیُّوَب  َوَحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ َّطُ َس٤ٔ ُِٟحبُلٔیِّ أ٧َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَبٔی  یٕک  ِحبٔی١ُ ب٩ُِ رَشٔ رُشَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َسَواّئ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘  اِِلَِنَؼارٔیَّ َي

 نب اویب نب رشحی، رشلیبح نب رشکی، اوبدبعارلنمح یلبح، دمحم نب دبعاہلل نب زہقاذ، یلع نب نسح، دبعاہلل نب ابمرک، دیعس

 اوباویب ااصنری، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابلکل نم فک  رمفی ےہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب زہقاذ، یلع نب نسح، دبعاہلل نب ابمرک، دیعس نب اویب نب رشحی، رشلیبح نب رشکی، اوبدبعارلنمح  :  رافی

 یلبح، اوباویب ااصنری

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

  

 ...تنج ںیم اجمدہ ےک ےئل اہلل اعتیل ےک ایتر رکدہ دراجت ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم اجمدہ ےک ےئل اہلل اعتیل ےک ایتر رکدہ دراجت ےک ایبؿ ںیم
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سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب ابوہانی خوَّلنی، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ثَىٔی أَبُو َصا٧ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ُِٟحبُلٔیِّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٩ًَِ أَبٔی  َِٟدِوََّلنٔیُّ  ٕئ ا

ٌٔیٕس ٩ِ٣َ َرضَٔی بٔاہللٔ َر  ا٢َ یَا أَبَا َس َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٕس َس ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ بًّا َوبٔاِْلِٔسًَل٦

ی ٧َبٔیًّا َوَجبَ  ا٢َ َوأَُِخَ َٗ ١َ ث٥َُّ  ٌَ َٔ َٓ ًَلَیَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أًَِٔسَصا  َ٘ َٓ ٌٔیٕس  ََٟضا أَبُو َس حَٔب  ٌَ َٓ َِٟح٨َُّة  َٟطُ ا ِبُس ٣ٔائََة ِت  ٌَ ِٟ ٍُ بَٔضا ا َٓ یُزِ

ا٢َ َو  َٗ ٤َأئ َواِِلَِرٔق  ٤َا بََِْن اٟشَّ َٛ َِٟح٨َّٔة ٣َا بََِْن ک١ُِّ َزَرَجَتِْٔن  ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َزَرَجٕة فٔی ا ا٢َ ا َٗ ٣َا هَٔی َیا َرُسو٢َ اہللٔ 

ِٟحَٔضازُ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ   ا

دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ اوباہین وخالین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ے اوبدیعس وج اہلل ےک رب وہےن رپ امالؾ ےک دنی وہےن رپ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ا

یبن وہےن رپ رایض وہا اس ےک ےئل تنج فابج وہیئگ اوبدیعس ےن اس ابت رپ بجعت ایک وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع 

 اکی افر ابت یھب ےہ ہک اس یک فہج ےس دنبے ےک تنج ںیم  ا دراجت دنلب فملس اؿ وک دفابرہ امشر رفامںیئ آپ ےن ااسی ایک رھپ رفام ا

وہےت ںیہ افر رہ دفونں دراجت ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ ک ان آامسؿ افر زنیم ےک درایمؿ ےہ رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ ایک 

  اہجد۔ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم اہجد اہلل ےک راہتس ںیم

 دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ اوباہین وخالین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...  اا  ماؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےک ےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اس ےک رقض ےک

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اس ےک رقض ےک  اا  ماؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 ابوسٌیس، ًبساہلل حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، سٌیس ب٩  :  راوی

َتاَزةَ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُط  َحسَّ ٌَ َُّط َس٤ٔ َتاَزَة أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی 

َّى اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث  ِٓ یَُحسِّ ِٟحَٔضاَز فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َواِْلٔی٤َاَ٪ بٔاہللٔ أَ ُض٥ِ أَ٪َّ ا َٟ ََٓذََکَ  ا٦َ ٓٔیض٥ِٔ  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   ١ُ ـَ



 

 

ًَىِّی َخَلایَ   ُ
ُٗت٠ُِٔت فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ تُٜرَفَّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت إِٔ٪  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ٤ًَِا٢ٔ  َ َّى اِِل َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ اَی 

ٕ ث٥َُّ  ب١ْٔ َُِْرُ ٣ُِسبٔز ِ٘ ُٗت٠َِٔت فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوأ٧ََِت َػابْٔز ٣ُِحَتٔشْب ٣ُ ٥ِ إِٔ٪  ٌَ ٥َ َن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ اہللُ  َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

 ٔ ا٢َ أََرأَیَِت إ َٗ ٠َُِٗت   َٕ ِی َٛ  ٥َ ٥ِ َوَس٠َّ ٌَ ٥َ َن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَىِّی َخَلایَاَی   ُ
َٜرفَّ ُٗت٠ُِٔت فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ أَتُ  ٪ِ 

 َٝ ٔ ا٢َ لٔی َذٟ َٗ ًَل٦  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ  َٓ ی٩َِ  ٕ إَّٔلَّ اٟسَّ َُِْرُ ٣ُِسبٔز ب١ْٔ  ِ٘  َوأ٧ََِت َػابْٔز ٣ُِحَتٔشْب ٣ُ

 نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، دبعاہلل رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق

ےن احصہب رکاؾ ےک درایمؿ ڑھکے وہ رک اراشد رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم اہجد افر اہلل رپ اامیؿ الان الضف االامعؽ ںیہ اکی آدیم ےن 

ایک اے اہلل ےک ر اؽ ارگ ںیم اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجؤ وت ریمے انگوہں اک افکرہ وہ اجےئ اگ اس ابرے ںیم  ڑھکا وہ رک رعض

افر وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک رفامےت ںیہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس رفام ا اہں ارگ وت اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ 

ب یک تین ر ےنھ فاال افر ھٹیپ ریھپے ریغب دنمش یک رطػ وتمہج رےنہ فاال وہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربص رکےن فاال، وثا

ںیئ ےگ وت رفام ا  م ےن ایک اہک اھت اس ےن اہک ںیم ےن اہک اھت ہک ارگ ںیم اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجؤں وت ایک ریمے انگہ ھجم ےس دفر وہ اج

 فملس ےن رفام ا اہں اس وصرت ںیم ہک وت ربص رکےن فاال وثاب یک تین ر ےنھ فاال افر ھٹیپ ریھپے ریغب دنمش یک رطػ یبن یلص اہلل ہیلع

 وتمہج رےنہ فاال وہ وت  ااےئ رقض ےک ویکہکن ربجالیئ ےن ےھجم یہی اہک ےہ۔

 اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس، دبعاہلل رضحت اوباتقدہ ریض اہلل  :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اس ےک رقض ےک  اا  ماؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری، حرضت ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٌٔیسٔ  َحسَّ ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی َي

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ا٢َ ب٩ِٔ أَبٔی َس َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ىَی َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث أََرأَیِ  ٌِ ُٗت٠ُِٔت فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ ب٤َٔ  َت إِٔ٪ 

 ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض یک ےھجم اتبںیئ ارگ ںیم اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجؤں ابح  دحثی ابمرہک زگر یکچ ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، سیدی نب اہرفؿ، ییحی نب دیعس، دیعس نب اوبدیعس ربقمی، رضحت دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہلل  :  رافی

 ہنعاعتٰیل 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اس ےک رقض ےک  اا  ماؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٣ح٤س ب٩ ٗیص، ٣ح٤س ب٩ ًحًل٪، ٣ح٤س ب٩ ٗیص، حرضت ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ًَِحًَلَ٪ و َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َوَحسَّ َٗ ِیٕص ح 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َتاَزَة  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ٔس ب٩ِٔ  ًَلَی َػاحٔبٔطٔ أَ٪َّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٥َ یَزٔیُس أََحُسص٤َُا  َّ٠

َّی بُرٔیِّ  َرُجًّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِ٘ ٤َِٟ ىَی َحٔسیٔث ا ٌِ بُِت بَٔشِیفٔی ب٤َٔ ا٢َ أََرأَیَِت إِٔ٪ َُضَ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٥َ َوصَُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دمحم نب سیق، دمحم نب الجعؿ، دمحم نب سیق، رضحت دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ

ابپ ےک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ ےھت اس ےن رعض ایک ارگ ےھجم ریمی ولتار ےس امرا اجےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک رفامےت ںیہ ابح 

 زگر یکچ ےہ۔دحثی ابمرہک 

دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمعف نب دانیر، دمحم نب سیق، دمحم نب الجعؿ، دمحم نب سیق، رضحت دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 اک ایبؿاامرت افر الختف  :   ابب

 ےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اس ےک رقض ےک  اا  ماؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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لی، حرضت زَکیا ب٩ یحٌی ب٩ ػاٟح ٣َصی، اب٩ ٓـاٟہ، اب٩ ًباض ٗتبانی، ًبساہلل ب٩ یزیس، ابی ًبساٟزح٩٤ حب :  راوی



 

 

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَیَّإغ   ٩ًَِ َة  َٟ ا ـَ َٓ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ١ُ َي َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا یُّ َحسَّ ٤َِِٟٔصٔ یَّاُئ ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َػأٟٕح ا ث٨ََا َزََکٔ ِٟ٘ٔتَِبانٔیُّ َحسَّ ًَبَّإض ا َوصَُو اب٩ُِ 

 ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس أَبٔی  ًَ ٠ًََِیطٔ َو ٩ًَِ  َّی اہللُ  أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیِّ  َس٥ََّ٠ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا

ی٩َِ  ضٔیٔس ک١ُُّ ذ٧َِٕب إَّٔلَّ اٟسَّ رَفُ ٠ٟٔظَّ ِِ ا٢َ ُي َٗ 

سیدی، ایب دبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص  زرک ا نب ییحی نب اصحل رصمی، انب اضفہل، انب ابعس ابتقین، دبعاہلل نب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اراشد رفام ا دیہش ےس  ااےئ رقض ےک بس انگہ اعمػ رک 

 اجےت ںیہ۔

 

 دی 

 نب سیدی، ایب دبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف زرک ا نب ییحی نب اصحل رصمی، انب اضفہل، انب ابعس ابتقین، دبعاہلل :  رافی

 نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ؾ انگوہں ےک اعمػ وہےن ےک ایبؿ ںیمےسج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اس ےک رقض ےک  اا  ما
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زہْر ب٩ رحب، ًبساہلل ب٩ یزیس ٣ْقی، سٌیس ب٩ ابی ایوب، ًیاغ ب٩ ًباض ٗتبانی، ابی ًبساٟزح٩٤ حبلی، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ًَ و َحسَّ ثَىٔی  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ ث٨ََا َس ُئ َحسَّ ٤ُِِْٟقٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس ا ث٨ََا  ٕب َحسَّ ًَبَّإض ی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ یَّاُغ ب٩ُِ 

أؾ أَ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیِّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ِٟ٘ٔتَِبانٔیُّ  ِت١ُ فٔی ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ی٩َِ  ُ ک١َُّ َطِیٕئ إَّٔلَّ اٟسَّ َٜرفِّ  َسبٔی١ٔ اہللٔ یُ

زریہ نب رحب، دبعاہلل نب سیدی رقمی، دیعس نب ایب اویب، ایعش نب ابعس ابتقین، ایب دبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف نب 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک راہتس ںیم لتق وہان  ااےئ رقض ےک بس اعص ریض اہلل 

 انگوہں وک متخ رک داتی ےہ۔

زریہ نب رحب، دبعاہلل نب سیدی رقمی، دیعس نب ایب اویب، ایعش نب ابعس ابتقین، ایب دبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب  :  رافی

 ص ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف نب اع

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



 

 

  

 ... دہشا یک رفوحں ےک تنج ںیم وہےن افر دہشا ےک زدنہ وہےن افر اےنپ رب ےس رزؼ د ے اجےن

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 افر دہشا ےک زدنہ وہےن افر اےنپ رب ےس رزؼ د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم دہشا یک رفوحں ےک تنج ںیم وہےن
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابی ٣ٌاویہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 وًٚبساہلل ب٩ ٤٧ْر حرضت ٣رس

 ُٙ ث٨ََا إِٔسَح اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ص٤َُا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة لِٔکَ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز َؤًیَسی َحسَّ

ًَِبسٔ اہللٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ا  ٌّ اََّل ب٩ُِ یُو٧َُص َج٤ٔی َٗ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَِسَباْن َوأَبُو ٣ُ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ  ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

ٔ اِْلیَةٔ َو  ٩ًَِ صَٔذظ ِبَس اہللٔ  ًَ ٨َِٟا  َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ُٗت٠ُٔوا فٔی َحسَّ َّٟٔذی٩َ  ََّل َتِحَشبَنَّ ا

ا٢َ أَِرَواحُضُ َسبٔی١ٔ اہللٔ  َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ٨َِٟا  َ ِس َسأ َٗ َّا  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ُٗوَ٪  ََٟضا  أ٣ََِواّتا ب١َِ أَِحَیاْئ ٨ًَِٔس َربِّض٥ِٔ یُزَِز ٕ ُخرِضٕ  ٖٔ كَِْر ٥ِ فٔی َجِو

 ٔ ٔلَی ت َِٟح٨َّٔة َحِیُث َطائَِت ث٥َُّ َتأِؤی إ ُح ٩ِ٣ٔ ا زِٔغ َترِسَ ٌَ ِٟ ْة بٔا َ٘ َّ٠ ٌَ ٨َازٔی١ُ ٣ُ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ّة  ًَ ًَل َِٟیض٥ِٔ َربُُّض٥ِ اكِّ ٔ ٍَ إ ٠ََّ اك َٓ ٨َازٔی١ٔ  َ٘ ِٟ ٠َِک ا

 ٔ ١َ َذَٟٔک بٔض ٌَ َٔ َٓ َِٟح٨َّٔة َحِیُث ٔطئ٨َِا  ُح ٩ِ٣ٔ ا اُٟوا أَیَّ َطِیٕئ َنِظَتهٔی َو٧َِح٩ُ َنرِسَ َٗ ا َص١ِ َتِظَتُضوَ٪ َطِیّئا  َّ٤٠َ َٓ ٥ِ ثًََلَث ٣َزَّإت 

 ُٛ ٩َِٟ یُتَِر َُّض٥ِ  َت١َ فٔی َسبٔی٠َٔک ٣َ َرأَِوا أ٧َ ِ٘ َّی نُ اُٟوا یَا َربِّ ٧ُزٔیُس أَِ٪ َتزُزَّ أَِرَواَح٨َا فٔی أَِجَشاز٧َٔا َحً َٗ ی وا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ُيِشأَُٟوا  زَّّة أَُِخَ

وا ُٛ ٔ ُض٥ِ َحاَجْة تُز َٟ َِٟیَص  ا َرأَی أَِ٪  َّ٤٠َ َٓ 

ری، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن رضحت ورسفؼ ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب اعمفہی، ااحسؼ نب اربامیہ، رج

ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت دبعاہلل ےس اس آتی ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک ںیہنج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک اجےئ اںیہن رمدہ 

مہ ےن یھب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس امگؿ ہن رکف ہکلب فہ زدنہ ںیہ اےنپ رب ےک اپس ےس رزؼ د ے اجےت ںیہ وت اوہنں ےن اہک 

اس ابرے ںیم  ااؽ ایک اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ یک رفںیح رس زبس رپدنفں ےک وجػ ںیم وہیت ںیہ اؿ ےک ےئل ایسی 

ںیہن دنقولیں ںیم فاسپ آ اجیت دنقںیلی ںیہ وج رعض ےک اسھت یکٹل وہیئ ںیہ افر فہ رفںیح تنج ںیم رھپیت ریتہ ںیہ اہجں اچںیہ رھپ ا

ںیہ اؿ اک رب اؿ یک رطػ علطم وہ رک رفامات ےہ ایک ںیہمت یسک زیچ یک وخاشہ ےہ فہ رعض رکےت ںیہ مہ سک زیچ یک وخاشہ رکںی 

وکیئ زیچ  احالہکن مہ اہجں اچےتہ ںیہ تنج ںیم رھپےت ںیہ اہلل اعتیل اؿ ےس اس رطح نیت رمہبت رفامات ےہ بج فہ دےتھکی ںیہ ہک اںیہن



 

 

امےگن ریغب ںیہن وھچڑا اجےئ اگ وت فہ رعض رکےت ںیہ اے رب مہ اچےتہ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری رفںیح امہرے ومسجں 

ںیم ولاٹ دںی اہیں کت ہک مہ ریتے راہتس ںیم دفرسی رمہبت لتق ےئک اجںیئ بج اہلل داتھکی ےہ ہک اںیہن اب وکیئ رضفرت ںیہن وت 

  ا اجات ےہ۔اںیہن وھچڑ د

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب اعمفہی، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن رضحت  :  رافی

 ورسفؼ

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

  

 ےک ایبؿ ںیماہجد رکےن افر رہپہ دےنی

 

لی ت

 

ض
ف
 ... یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد رکےن افر رہپہ دےنی یک 

     389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ت ابوسٌیس رضی اہلل ٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، یحٌی ب٩ ح٤زہ، ٣ح٤س ب٩ وٟیس زبیسی، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی، حرض :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ َِٟؤٟیٔس اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َح٤ِزََة  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس  َحسَّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

ِٟدُ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ا٢َ َرُج١ْ یَُحاا٠َِّٟیثٔیِّ  َ٘ َٓ  ١ُ ـَ ِٓ ا٢َ أَیُّ ا٨َّٟأض أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  صُٔس فٔی ِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجًّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

بُُس اہلَل َربَُّط  ٌِ أب َي ٌَ ٕب ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌِ ا٢َ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ فٔی ٔط َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ ٔشطٔ  ِٔ ٔ َسبٔی١ٔ اہللٔ ب٤َٔأٟطٔ َوَن ظ َُ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ رَشِّ  َویََس

 وصنمر نب ایب زمامح، ییحی نب زمحہ، دمحم نب فدیل زدیبی، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل

 ےس وکاسن آدیم اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ولوگں ںیم

الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ آدیم وج اہلل ےک راہتس ںیم اینپ اجؿ افر امؽ ےس اہجد رکات ےہ اس ےن رعض ایک رھپ وکؿ 

افر ولوگں  الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ ومنم وج اہپڑ یک اھگویٹں ںیم ےس یسک اھگیٹ ںیم رہ رک اہلل یک ابعدت رکات وہ

 وک اینپ ربایئ ےس وفحمظ راتھک وہ۔

وصنمر نب ایب زمامح، ییحی نب زمحہ، دمحم نب فدیل زدیبی، زرہی، اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
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 ٰی ٨ًہًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، ٟیثی، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌال :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔی  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َس ا٠َِّٟیثٔیِّ 

 ٔ ا٢َ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ یَُحاصُٔس ب َٗ ١ُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ـَ ِٓ ا٢َ ث٥َُّ َرُج١ْ َرُج١ْ أَیُّ ا٨َّٟأض أَ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ ٔشطٔ َو٣َأٟطٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ِٔ ٨َ

 ٔ ظ َُ ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ رَشِّ بُُس َربَُّط َویََس ٌِ أب َي ٌَ ٕب ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌِ َتز٢ْٔ فٔی ٔط ٌِ ٣ُ 

ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم ےس وکؿ بس ےس الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ 

 وج ومنم وج اینپ اجؿ افر اےنپ امؽ ںیم ےس اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکات وہ اس ےن رعض ایک رھپ وکؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 صخش وسکی وہ رک اہپڑ یک اھگویٹں ںیم یسک اھگیٹ ںیم اےنپ رب یک ابعدت رکات وہ افر ولوگں وک اینپ ربایئ ےس وفحمظ راتھک وہ۔

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اطعء نب سیدی، یثیل، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
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 طہاب ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ اوزاعی، اب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ   َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ و َحسَّ  اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

١ِ ث٥َُّ َرُج١ْ  ُ٘ ٥َِٟ َي ٕب َو ٌِ ا٢َ َوَرُج١ْ فٔی ٔط َ٘ َٓ 

ِ   دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم

 

ٌ ف
ُ
 

ج
َ
نب ویفس افزایع، انب اہشب، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم )ر

( ےہ مث رلج ںیہن اہک۔
ٍ
ِعْت 

 

 ش

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ویفس افزایع، انب اہشب :  رافی

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤یِم ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦ بٌحہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی  ًَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحَة  ٌِ ٩ًَِ َب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ َّی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ُض٥ِ َرُج١ْ ٤ِ٣ُٔشْک ٨ًَٔاَ٪ رَفَ  َٟ أغ ا٨َّٟأض  ٌَ ٣َ ٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َخِْر َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٍَ اہللُ  ًَلَی ٣َت٨ِٔطٔ ک٤ََّ٠ُا َس٤ٔ ٔسطٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ یَٔلْرُ 

 َٔ ٌَ َّطُ أَِو َرُج١ْ فٔی ٨َُُِی٤َٕة فٔی َرأِٔض َط ٤َِِٟوَت ٣ََوا٧ ِت١َ َوا َ٘ ِٟ ٠ًََِیطٔ یَبَِتغٔی ا ًَّة كَاَر  ِ ز َٓ ّة أَِو  ٌَ ٕ َصِی ٕٔ أَِو بَِل٩ٔ َواز ٌَ
ٔ اٟظَّ ٕة ٩ِ٣ٔ صَٔذظ

ٔ اِِلَِوزٔیَ  َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض إَّٔلَّ فٔی َخ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ َِٟیُْ٘ٔن  َّی َیأِتَٔیُط ا بُُس َربَّطُ َحً ٌِ ًَلَة َویُِؤتٔی اٟزَّکَاَة َوَي ٕ ٔة ُي٘ٔی٥ُ اٟؼَّ  ِْر

ح ہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ت ع
ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت  ییحی نب ییحی، یمیمت دبعازعلسی نب ایب احزؾ 

 ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں ںیم رتہبنی زدنیگ اس صخش یک ےہ وج اےنپ وھگڑ یک اگلؾ اھتےم اس یک تشپ رپ اہلل ےک ںیہ

راہتس ںیم اڑا اج راہ وہ بج فہ دنمش یک آفاز ےنس  ا وخػ وسحمس رکے وت ایس رطح اڑ اجےئ لتق افر ومت وک التش رکےت وہےئ  ا 

 ےہ وج دنچ رکب اں ےل رک اہپڑ یک اؿ وچویٹں ںیم ےس یسک وچیٹ رپ  ا اؿ فادویں ںیم ےس یسک فادی ںیم راتہ وہ اس صخش یک زدنیگ رتہب

امنز اقمئ رکات وہں زوکة ادا رکات وہ افر اےنپ رب یک ابعدت رکات وہ اہیں کت ہک اےس ایس احؽ ںیم ومت آاجےئ افر  ااےئ ریخ ےک 

 ۔ولوگں ےک یسک اعمہلم ںیم ہن زپات وہ

ح ہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ت ع
 ییحی نب ییحی، یمیمت دبعازعلسی نب ایب احزؾ 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد رکےن افر رہپہ دےنی یک 

     393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، ابوحاز٦ :  راوی

ًَِبسٔ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َوَي زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  و َحسَّ ص٤َُا  ارٔیَّ لِٔکَ َ٘ ِٟ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا

ا ٌَ ٔ اٟظِّ َبٕة ٩ِ٣ٔ صَٔذظ ٌِ ا٢َ فٔی ٔط َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَِسٕر َو َحَة ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َب ا٢َ  َٗ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َو َٖ رَٔوایَةٔ یَِحٌَیبَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٔب خًَٔل

دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسینب ایب احزؾ، وقعیب انب 



 

 

( ےک اافلظ رمفی ےہ۔
ِ
ااب
َ
ِع
ّ

 

س
ن
ـِ ا ِ 

 

 ےہ افر اکی رفاتی ںیم )نِمْ َهد

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسینب ایب احزؾ، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہجد رکےن افر رہپہ دےنی یک 

     394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبساہلل جہىی، حرضت ابوہزیزہ  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب، وٛیٍ، اسا٣ہ ب٩ زیس، بٌحہ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَُسا٣َ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  ٕب َوأَبُو َُکَ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس و َحسَّ ًَ َحَة ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َب َة ب٩ِٔ َزیِٕس 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ُِٟحَضىٔیِّ  ٕب ٩ِ٣ٔ اہللٔ ا ٌِ ا٢َ فٔی ٔط َٗ َحَة َو ٌِ ٩ًَِ َب  ٕ ىَی َحٔسیٔث أَبٔی َحاز٦ٔ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

أب  ٌَ  اٟظِّ

ح ہ نب دبعاہلل ینہج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن
ت ع
 یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ااسہم نب زدی، 

( ےک اافلظ ںیہ۔
ِ
ااب
َ
ِع
ّ

 

س
ن
 نِْم ا
ٍ
ِعْت 

 

ش
  ِ

 

 اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی رکےت ںیہ نکیل اس ںیم ) ف

ح ہ نب دبعاہلل ینہج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
ت ع
اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ااسہم نب زدی، 

 ہنع

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

  

 ... اؿ دف آدویمں ےک ایبؿ ںیم نج ںیم ےس اکی دفرسے وک لتق رکے نکیل دفونں تنج ںیم دالخ

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  دالخ وہں ےگاؿ دف آدویمں ےک ایبؿ ںیم نج ںیم ےس اکی دفرسے وک لتق رکے نکیل دفونں تنج ںیم

     395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، سٔیا٪، ابوز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ



 

 

یِ  َٛ اُٟوا  َ٘ َٓ َِٟح٨ََّة  ص٤َُا یَِسُخ١ُ ا ُت١ُ أََحُسص٤َُا اِْلََخَ لِٔکَ ِ٘ ٔلَی َرُج٠َِْٔن َي َحُک اہللُ إ ـِ ا٢َ َي َٗ  ٥َ ات١ُٔ َوَس٠َّ َ٘ ا٢َ ُي َٗ َٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ٔ ات١ُٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َصَذا ف َ٘ ُی َٓ ُیِش٥ُٔ٠  َٓ ات١ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَلَی ا َُٓیِشَتِظَضُس ث٥َُّ یَُتوُب اہللُ  َّ َوَج١َّ  ًَز ُیِشَتِظَضُس ی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ   

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم نب ایب رمع یکم، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

رفام ا اہلل اعتیل دف آدویمں یک رطػ دھکی رک اتسنہ ےہ ہک اؿ ںیم ےس اکی آدیم دفرسے وک لتق رکے افر دفونں تنج ںیم دالخ وہ 

آدیم اہلل ےک اجںیئ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ہی ےسیک وہ اتکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی 

راہتس ںیم اہجد رکات وہا دیہش وہ اجےئ رھپ اہلل اعتیل اقلت یک رطػ روجع رکے افر فہ امالؾ وبقؽ رکےک اہلل اعتیل ےک راہتس ںیم اہجد 

 رکات وہا دیہش وہ اجےئ۔

 دمحم نب ایب رمع یکم، ایفسؿ، اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اؿ دف آدویمں ےک ایبؿ ںیم نج ںیم ےس اکی دفرسے وک لتق رکے نکیل دفونں تنج ںیم دالخ وہں ےگ

     396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب، وٛیٍ، سٔیا٪، ابی ز٧از :  راوی

َیا ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  ٕب َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٪َ

 ٣ِٔث٠َطُ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ایب زاند، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، ایب زاند :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اؿ دف آدویمں ےک ایبؿ ںیم نج ںیم ےس اکی دفرسے وک لتق رکے نکیل دفونں تنج ںیم دالخ وہں ےگ

     397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َصَذا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ



 

 

ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٣ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُت١ُ اہللٔ َػل ِ٘ َحُک اہللُ ٟٔزَُج٠َِْٔن َي ـِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨َِضا َو

َِٟح٨َّ  َی٠ُٔخ ا َٓ َت١ُ صََذا  ِ٘ ا٢َ يُ َٗ َٕ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ِی َٛ اُٟوا  َٗ َِٟح٨ََّة  ص٤َُا یَِسُخ١ُ ا َ أََحُسص٤َُا اِْلََخَ لِٔکَ ل ًَ ی اِْلََخٔ َة ث٥َُّ یَُتوُب اہللُ 

ُیِشَتِظَضُس  َٓ ٔلَی اِْلِٔسًَل٦ٔ ث٥َُّ یَُحاصُٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َیِضٔسیطٔ إ َٓ 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ااحدثی ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

دف آدویمں یک فہج ےس اتسنہ ےہ ہک اؿ ںیم ےس اکی دفرسے وک لتق رک دے افر دفونں تنج  اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل اعتیل

ںیم دالخ وہ اجںیئ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ہی ےسیک نکمم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی 

رتمح رفامےئ اگ افر اےس امالؾ یک دہاتی اطع رفامےئ اگ رھپ فہ اہلل ےک  دیہش ایک ایگ اس ےئل تنج ںیم دالخ وہاگ رھپ اہلل دفرسے رپ

 راہتس ںیم اہجد رکات وہا دیہش رکد ا اجےئ۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...سج ےن اکرف وک لتق ایک اےس منہج ےس رفک د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 سج ےن اکرف وک لتق ایک اےس منہج ےس رفک د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم

     398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ایوب، ٗتیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف، ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی :  راوی

 ًَ رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة َو ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ِ ا

ات٠ُُٔط فٔی ا٨َّٟارٔ أَبَّساصَُزیِ  َٗ ٍُ کَارٔفْ َو ا٢َ ََّل یَِحَت٤ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

و ؿ انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 

ت عی

ییحی نب اویب، ہبیتق، یلع نب رجح، اامسلیع 

  فملس ےن اراشد رفام ا اکرف افر اےس لتق رکےن فاال املسمؿ یھبک منہج ںیم اےھٹک ہن وہں ےگ۔یلص اہلل ہیلع

 ییحی نب اویب، ہبیتق، یلع نب رجح، الیعمس انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 سج ےن اکرف وک لتق ایک اےس منہج ےس رفک د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم

     399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبساہلل ب٩ ًو٪ ہًللی، ابو اسحاٚ ٓزاری، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س، سہی١، ابوػاٟح، حرضت :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  زَارٔیُّ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٔ ِٟ َٙ ا ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ِٟضًَٔللٔیُّ َحسَّ ِوٕ٪ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًّا َيرُضُّ أََحُسص٤َُا اِْلََخَ ٗٔی١َ ٩ِ٣َ ص٥ُِ یَا أَبٔی صَُزیَِزَة  أ٪ فٔی ا٨َّٟارٔ اِجت٤َٔا ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل َیِحَت٤ٔ ًَ  

زَ  ا ث٥َُّ َسسَّ َت١َ کَارٔفّ َٗ ا٢َ ٣ُِؤ٩ْ٣ٔ  َٗ  َرُسو٢َ اہللٔ 

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب توؿ الہیل، اوب ااحسؼ زفاری، اربامیہ نب دمحم، لیہس، اوباصحل، رضحت اوب

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دفزخ ںیم دف آدویمں اک اامتجع اس رطح ہن وہاگ ہک اؿ ںیم ےس اکی دفرسے وک وکیئ اصقنؿ 

  اامعؽ ریخ رپ اکر دنب راہ۔ اچنہ ےکس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ فہ وکؿ ولگ وہں ےگ رفام ا فہ ومنم سج ےن اکرف وک لتق ایک رھپ

 دبعاہلل نب توؿ الہیل، اوب ااحسؼ زفاری، اربامیہ نب دمحم، لیہس، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےک ایبؿ ںیماہلل ےک راہتس ںیم دصہق رک

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ےن یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل ےک راہتس ںیم دصہق رکےن یک 

     400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، جزیز، ا٤ًع، ابو٤ًزو، حرضت ابو٣شٌوز انؼاری :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ َحسَّ ِیَبانٔیِّ  ٤ِزٕو اٟظَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ا٢َ ِسَح َٗ ٕ اِِلَِنَؼارٔیِّ  وز ٌُ ِش

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ا٢َ صَٔذظ َ٘ َٓ ٕة ٣َِدُلو٣َٕة  َٗ ٍُ  َجاَئ َرُج١ْ ب٨َٔا َِٟ٘ٔیا٣َٔة َسِب ََٟک بَٔضا یَِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللُ 

ٕة ک٠َُُّضا ٣َِدُلو٣َْة  َٗ  ٣ٔائَٔة ٧َا

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، اشمع، اوبرمعف، اوبوعسمد ااصنری، رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اکی 

رعض ایک ہی اس ےک راہتس ںیم ےہ وت اےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتے افینٹن ےل رک آ ا سج وک اہمر ڈایل وہیئ یھت 

 اپس  ماتم ےک دؿ اس ےک دبہل است  ا افانیٹنں وہں یگ نج یک اہمر ڈایل وہیئ وہیگ۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، اشمع، اوبرمعف، رضحت اوبوعسمد ااصنری :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل ےک راہتس ںیم دصہق رکےن یک 

     401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ خاٟس ب٩ جٌرف، طٌبہ، ا٤ًع ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، زائسہ، برش :  راوی

ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ  ٩ًَِ َزائَٔسَة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ رَفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ

٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس  َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  َبُة لِٔکَ ٌِ ث٨ََا ُط ٔ َحسَّ  ٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، زادئہ، رشب نب اخدل نب رفعج، ہبعش، اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، زادئہ، رشب نب اخدل نب رفعج، ہبعش، اشمع :  رافی

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

  

 ...اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اب٩ ابی ٤ًز، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابو٤ًزو طیبانی، حرضت ابو٣شٌوز انؼاری :  راوی

اُٟوا َحسَّ  َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ یِٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٌَ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٕ اِِلَِنَؼارٔیِّ  وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش ِیَبانٔیِّ  ٤ِزٕو اٟظَّ اِح٠ِٔ٤ىٔی ًَ َٓ ََ بٔی  ِّی أُبِٔس ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔٔسی  َ٘ ًَلَی َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َز٢َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی ٩ِ٣َ َیِح٠ٔ٤ُُط  ُط  ُّٟ اہللٔ أ٧ََا أَزُ

ا٠ًٔٔطٔ  َٓ  ٔ ٠َُط ٣ِٔث١ُ أَِجز َٓ  ٕ  َخِْر

اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ایب رمع، اوباعمفہی، اشمع، اوبرمعف ابیشین، اوبوعسمد ااصنری، رضحت 

ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ رک رعض ایک، ریمی  ااری الہک وہیئگ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم  اار 



 

 

یک  رک دںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے اپس وت وکیئ  ااری ںیہن ےہ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اس

اس آدیم یک رطػ راامنہیئ رکات وہں وج اےس  ااری دے دے اگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج آدیم ےن یسک یک یکین 

 رپ راامنہیئ یک وت اس ےک ےئل اس لمع رکےن فاےل یک لثم ارج فوثاب وہاگ۔

 اوبرمعف ابیشین، رضحت اوبوعسمد ااصنریاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ایب رمع، اوباعمفہی، اشمع،  :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪،  :  راوی

 ا٤ًع

ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح َبَة ح و و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

 ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْل َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  َیاُ٪ ک٠ُُّ ِٔ ٚٔ أَِخبََر٧َا ُس ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ  ِس٨َاز

نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اشمع، اؿ دفونں اانسد ےس  ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم

 یھب ہی دحثی ابمرہک رفاتی یک یئگ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ، اشمع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣اٟک، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، بہز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ا٧ص  :  راوی

 ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَ  ث٨ََا ثَابْٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ثَىٔ و َحسَّ ی أَبُو ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ح و َحسَّ

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  ث٨ََا ثَابْٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ا٢َ یَا برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َٗ ًّی ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ  َٓ ٣َأٟٕک أَ٪َّ 



 

 

ا٢َ  َٗ  ُ ز َِٟیَص ٣َعٔی ٣َا أََتَحضَّ زَِو َو َِ ِٟ ِّی أُرٔیُس ا ٔن ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ٤َزَٔق  َٓ زَ  ِس کَاَ٪ َتَحضَّ َٗ َُّط  إ٧ٔ َٓ ًَُٓل٧ّا  ائِٔت 

 ًِ ًَُٓل٧َُة أَ ا٢َ یَا  َٗ زَِت بٔطٔ  َّٟٔذی َتَحضَّ ًِٔلىٔی ا و٢ُ أَ ُ٘ ًَل٦َ َوَي ئَُک اٟشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ يُِْقٔ ًَ َّی اہللُ  زُِت بٔطٔ َوََّل َػل َّٟٔذی َتَحضَّ  ٔلیطٔ ا

َٟٔک ٓٔیطٔ  َٓیَُباَرَک  ََٓواہللٔ ََّل َتِحبٔٔسی ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا  ٨ًَِطُ َطِیّئا   َتِحبٔٔسی 

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، اسن نب امکل، اوبرکب نب انعف، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، اسن نب امکل، رضحت اسن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس امالؾ ےک ونوجاں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن

اہلل ہیلع فملس ںیم اہجد اک ارادہ راتھک وہں نکیل ریمے اپس اسامؿ اہجد ںیہن ےہ آپ ےن رفام ا الفں ےک اپس اجؤ ویکہکن اس ےن اسامؿ 

س اج رک اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجت مالؾ ےتہک ںیہ افر رفامےت اہجد ایتر ایک اھت نکیل فہ امیبر وہایگ ےہ اس ےن اس آدیم ےک اپ

 ںیہ ہک  م اانپ ایتر دشہ اسامؿ ےھجم اطع رک دف اس ےن اہک اے الفین اےس فہ اسامؿ اطع رک دے وج ںیم ےن ایتر ایک اھت افر اس ںیم ےس یسک

  ہن رانھک ویکہکن اس ںیم ریتے ےئل ربتک ہن وہیگ۔زیچ وک یھب ہن رانھک اہلل یک مسق! اس ںیم ےس وکیئ زیچ اچب رک

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ، امحد نب ہملس، اثتب، اسن نب امکل، اوبرکب نب انعف، زہب، امحد نب ہملس، اثتب، اسن نب امکل،  :  رافی

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر ب٩ اطخ، برس ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوكاہز، اب٩ وہب، سٌیس، ًبسا :  راوی

 حرضت زیس ب٩ خاٟس جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ٌٔیْس َحسَّ ا٢َ َس َٗ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب و  اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ  ٔ اصٔز ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو اٟلَّ ث٨ََا َس َ و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخب َرنٔی ٨َا 

٩ًَِ َرُس  ُِٟحَضىٔیِّ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس ٔ ب٩ِٔ اِِلََطخِّ  َِْٜر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ٠َِیطٔ ًَ ًَ َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل

ِس َُزَا َو٩ِ٣َ َخ  َ٘ َٓ َُازّٔیا فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  زَ  ا٢َ ٩ِ٣َ َجضَّ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ َُزَاَوَس٠َّ ِس  َ٘ َٓ  ٕ ُط فٔی أَص٠ِٔطٔ بَٔدِْر َٔ ٠َ 

دیعس نب وصنمر، اوباطرہ، انب فبہ، دیعس، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب اخدل ینہج 

ام ا سج ےن اہلل ےک راہتس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

ںیم اہجد رکےن فاےل وک اسامؿ ایتر رکےک د ا وت اس ےن یھب اہجد ایک افر سج ےن اس اجمدہ ےک دعب اس ےک الہ فایعؽ ےک اسھت الھبیئ 



 

 

 یک وت اس ےن یھب اہجد ایک۔

 اجش، رسب نب دیعس، رضحت زدی نب دیعس نب وصنمر، اوباطرہ، انب فبہ، دیعس، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب :  رافی

 اخدل ینہج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

ابوربیٍ زہزانی، یزیس ب٩ زریٍ، حشْن ٥٠ٌ٣، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، برس ب٩ سٌیس، زیس ب٩  :  راوی

 خاٟس جہىی، حرضت زیس ب٩ خاٟس

 ٍٔ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٔ  َحسَّ ث٨ََا َیز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة اٟزَّصَِزانٔیُّ َحسَّ  ٕ ثْٔر َٛ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ٥ُِّ٠ َحسَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشِْْن ا ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ یُس َي

َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟحَضىٔیِّ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٌٔیٕس  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٠َِیطٔ ب٩ِٔ  ًَ َُازّٔیا    زَ  َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َجضَّ

َُزَا ِس  َ٘ َٓ َُازّٔیا فٔی أَص٠ِٔطٔ   َٕ َُزَا َو٩ِ٣َ َخ٠َ ِس  َ٘ َٓ 

اوبرعیب زرہاین، سیدی نب زر،ع، نیسح ملعم، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل ینہج، رضحت زدی نب 

اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سج ےن یسک اجمدہ ےک ےئل اسامؿ ایتر ایک وت اس ےن اہجد ایک افر وج اخدل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص 

 صخش اجمدہ ےک ےھچیپ اس ےک الہ فایعؽ ںیم راہ وت اس ےن یھب اہجد ایک۔

دیعس، زدی نب اخدل ینہج، اوبرعیب زرہاین، سیدی نب زر،ع، نیسح ملعم، ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس نب دبعارلنمح، رسب نب  :  رافی

 رضحت زدی نب اخدل

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیة، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوسٌیس ٣ہزی، ابوسٌیس خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ابوسٌیس خسری

 ٔ ل ًَ  ٩ًَِ َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔیٕس و َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس ٕ َحسَّ ثْٔر َٛ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ یِّ ب٩ِٔ ا



 

 

 ٔ ّثا إ ٌِ َث َب ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٤َِِٟضزٔیِّ  ا٢َ ٣َِولَی ا َ٘ َٓ َِٟحَیاَ٪ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ  لَی بَىٔی 

 ٔ ٌِٔث ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َرُج٠َِْٔن أََحُسص٤َُا َواِِلَِجزُ بَِی٨َُض٤َاٟ  َی٨َِب

ا، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبدیعس رہمی، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبدیعس 

 

ت ہ
زریہ نب رحب، اامسلیع نب عل

ایحلؿ یک رطػ اجیھب وت رفام ا رہ دف آدویمں ںیم ےس اکی آدیم  دخری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رکشل ونب

 ےک ےئل اجےئ افر وثاب دفونں ےک ےئل ربارب وہاگ۔

ا، یلع نب ابمرک، ییحی نب ایب ریثک، اوبدیعس رہمی، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت  :  رافی

 

ت ہ
زریہ نب رحب، الیعمس نب عل

 اوبدیعس دخری

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ابی حشْن، یحٌی، ابوسٌیس ٣ہزی، ابوسٌیس خسری، حرضت اسحاٚ ب٩  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُت أَبٔی یُحَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟوارٔٔث  ِبٔس ا ًَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َٔس َي ِبُس اٟؼَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ث٨َٔیطٔ إِٔسَح ِٟ و َحسَّ ث٨ََا ا ُث َحسَّ ٩ًَِ سِّ ُحَشُِْن 

 ٌِ َث َب ٌَ ُِٟدِسرٔیُّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َب ٌٔیٕس ا ثَىٔی أَبُو َس ٤َِِٟضزٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ٣َِولَی ا ثَىٔی أَبُو َس ٨َاظُ َیِحٌَی َحسَّ ٌِ  ّثا ب٤َٔ

ریض اہلل اعتٰیل  ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل نب دبعاولارث، ایب نیسح، ییحی، اوبدیعس رہمی، اوبدیعس دخری، رضحت اوبدیعس دخری

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رکشل اجیھب ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

ااحسؼ نب وصنمر، دبعادمصل نب دبعاولارث، ایب نیسح، ییحی، اوبدیعس رہمی، اوبدیعس دخری، رضحت اوبدیعس دخری ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم

     409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل اب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ یَِحٌَی بَٔضَذا اِْل ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ىٔی اب٩َِ ٣ُوَسی  ٌِ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ َي ثَىٔی إِٔسَح ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ  ِس٨َاز

 رفاتی یک یئگ ےہ۔ااحسؼ نب وصنمر، دیبع اہلل انب ومیس، ابیشؿ، ییحی، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح 

 ااحسؼ نب وصنمر، دیبعاہلل انب ومیس، ابیشؿ، ییحی :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیماہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک  ااری فریغہ ےس دمد رکےن ےک 

     410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابی حبیب، یزیس ب٩ ابوسٌیس ٣ولی ٣ہزی، حرضت  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤َِِٟضزٔیِّ  ٌٔیٕس ٣َِولَی ا ٔ َس َث إ ٌَ ِد ٥َ َب َِٟحَیاَ٪ َٟٔیرِخُ لَی بَىٔی 

ُط ٣ٔ  َٟ ٕ کَاَ٪  َِٟدارَٔد فٔی أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ بَٔدِْر َٕ ا أًسٔ أَی٥ُُِّٜ َخ٠َ َ٘ ا٢َ ٠ِٟٔ َٗ َِٟدارٔدٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َرُج٠َِْٔن َرُج١ْ ث٥َُّ  ٔ ا ٕٔ أَِجز  ِث١ُ نِٔؼ

 اوبدیعس ومیل رہمی، رضحت اوبدیعس دخری ریض دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، سیدی نب

ےس  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونب ایحلؿ یک رطػ اکی رکشل رفاہن ایک وت رفام ا رہ دف آدویمں ںیم

 فاےل ےک الہ فایعؽ افر امؽ یک رگناین اکی آدیم اجےئ رھپ رھگ رپ رےنہ فاولں ےس رفام ا  م ںیم ےس وج صخش اہلل ےک راہتس ںیم اجےن

 رکے اگ وت اس ےک ےئل اہجد ںیم اجےن فاےل ےس آداھ وثاب وہاگ۔

دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، سیدی نب اوبدیعس ومیل رہمی، رضحت اوبدیعس دخری  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اجمدہنی یک توروتں ےک زعت افر وج اؿ ںیم ایختن رکے اس ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اجمدہنی یک توروتں ےک زعت افر وج اؿ ںیم ایختن رکے اس ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     411    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ اب٩ ٣زثس، س٠امی٪ ب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت بزیسہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ

 ٔ َضاتٔض ٣َٔة أ٣َُّ َُحِ َٛ أًٔسی٩َ  َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٤َُِٟحاصٔٔسی٩َ  ٣َُة نَٔشأئ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رُحِ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َو٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

أًٔسی٩َ َیِد٠ُ  َ٘ ِٟ ٔ ا ٠٤َ ًَ َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ  َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َُٟط یَِو٦َ ا  َٕ ٔ َیُدو٧ُُط ٓٔیض٥ِٔ إَّٔلَّ ُوٗ َٓ ٤َُِٟحاصٔسٔی٩َ فٔی أَص٠ِٔطٔ  ٤َا ُٕ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ا َٓ طٔ ٣َا َطاَئ 

 َه٥ُُِّٜ٨ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع انب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ربدیہ ریض

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اجمدہنی یک توروتں یک رحتم فزعت رھگفں ںیم رےنہ فاولں ےک ےئل ایسی ےہ 

دعب سک ے اؿ یک امؤں یک زعت ےہ وکیئ آدیم رھگ ںیم رےنہ فاولں ںیم ےس ااسی ںیہن وج اجمدہنی ےک یسک آدیم ےک رھگ ںیم اس ےک 

رگناین رکےن فاال وہ رھپ اؿ ںیم ایختن اک رمبکت وہ ہک اےس  ماتم ےک دؿ ڑھکا ہن ایک اجےئ رھپ فہ اجمدہ اس ےک اامعؽ ںیم ےس وج 

 اچےہ اگ ےل ےل اگ اب اہمترا ایک ایخؽ ےہ۔

 ، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ہمقلع انب رمدث، امیلسؿ نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اجمدہنی یک توروتں ےک زعت افر وج اؿ ںیم ایختن رکے اس ےک انگہ ےک ایبؿ ںیم

     412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣شٌز، ٤٘٠ًہ اب٩ ٣زثس، اب٩ بزیسہ، حرضت بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ْز  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   بَُزیَِسَة 

ِورٔیِّ  ىَی َحٔسیٔث اٟثَّ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ  َي

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، رعسم، ہمقلع انب رمدث، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 اشد رفام ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔فملس ےن ار

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، رعسم، ہمقلع انب رمدث، انب ربدیہ، رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دہنی یک توروتں ےک زعت افر وج اؿ ںیم ایختن رکے اس ےک انگہ ےک ایبؿ ںیماجم

     413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٨ٌٗب، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس :  راوی

 ٩ًَِ ٨َٕب  ٌِ َٗ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََاظ َس ُدِذ ٩ِ٣ٔ َحَش٨َاتٔطٔ ٣َا  و َحسَّ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ٘ ٠ِ ًَ

٤َا َه٥ُُِّٜ٨  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ  ٔطئَِت 

 اس ںیم ااضہف ےہ ہک اجمدہ ےس اہک اجےئ اگ اس یک دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، بنعق، ہمقلع نب رمدث، اس دنس ےس یھب ہی ایس رطح ےہ

 ویکینں ںیم ےس وج  م اچوہ ےل ول رھپ ر اؽ اہلل امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفام ا اہمترا ایک ایخؽ ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، بنعق، ہمقلع نب رمدث :  رافی

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

  

 ...ذعمفرفں ےس اہجد یک رفتیض ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ذعمفرفں ےس اہجد یک رفتیض ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حرضت ابو اسحاٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ ب :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

َُّط  َٙ أ٧َ ٤َُِٟحاصُٔسوَ٪ فٔی َسبٔی١ٔ إِٔسَح ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َوا أًُسوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٔ اِْلیَٔة ََّل َيِشَتؤی ا وَُّل فٔی صَٔذظ ُ٘ ِٟبََراَئ َي ٍَ ا أ٣َََز َس٤ٔ َٓ اہللٔ 

َِٟیطٔ اب٩ُِ أ٦ُِّ  ٔ ََٓظکَا إ ٕٕ َیِٜتُبَُضا  ٔ َحاَئ بَٜٔت َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزیِّسا  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ََّل َيِشَتؤی  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َزَ َٓ اَرَتُط  ٕ َُضَ ٣َُِٜتو٦

 ًَ ٩ًَِ َرُج١ٕ  ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ َبُة َوأَِخبََرنٔی َس ٌِ ا٢َ ُط َٗ رٔ  َ
َُِْرُ أُولٔی اٟرضَّ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  أًُسوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٔ ا ٩ِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت فٔی َصٔذظ

 ُ٤ِٟ أًُسوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ اِْلیَةٔ ََّل َيِشَتؤی ا ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ إر فٔی رَٔوایَتٔطٔ َس ا٢َ اب٩ُِ َبظَّ َٗ ِٟبََرأئ و  ِؤ٨٣َْٔٔن ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا

٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َرُج١ٕ 

ہک اوہنں ےن رضحت  دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ
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ِر( آتی انزؽ وہیئ آےگ ایس دحثی یک دفرسی اانسد اےنپ انانیب وہےن یک اکشتی یک وت )ل

َ
ر 

َ
ّ

 

نض
ا

 ذرک یک ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   باب

 ذعمفرفں ےس اہجد یک رفتیض ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ بظار، ٣شٌز، ابواسحٙ، حرضت بزاء :  راوی

٩ًَِ ٣ِٔش  ث٨ََا اب٩ُِ برِٔشٕ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ أًُسوَ٪ ٩ِ٣ٔ و َحسَّ َ٘ ِٟ َِٟت ََّل َيِشَتؤی ا ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ثَىٔی أَبُو إِٔسَح ٕ َحسَّ ز ٌَ

رٔ  َ
َُِْرُ أُولٔی اٟرضَّ َِٟت  ٨َزَ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ک٤ََّ٠َُط اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ   ا

ا
َ
 انزؽ وہیئ وت آپ  اوبرکبی، انب اشبر، رعسم، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک بج آتی ل

َ
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فَؿ نِمْ ا
ُ
اِع  َ

 

َ ِق اْل
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ُ
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 یلص اہلل ہیلع فملس ےس انب اؾ وتکمؾ ےن ھچک وگتفگ یک وت ) غ

 اوبرکبی، انب اشبر، رعسم، اوباقحس، رضحت رباء :  رافی

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

  

 ...دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤زو، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، سویس ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ً :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا ُس ُى َٟٔش ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ثٔیُّ َوُسَویُِس ب٩ُِ َس ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َحسَّ َٗ وَُّل  ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي و َس٤ٔ



 

 

 ٔ ا٢َ ف َٗ ُٗت٠ُِٔت  ا٢َ َرُج١ْ أَی٩َِ أ٧ََا َیا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪  َٗ ُٗت١َٔ َوفٔی َحٔسیٔث ُسَویِٕس  َّی  اَت١َ َحً َٗ ٩َّ فٔی یَٔسظٔ ث٥َُّ  ُٛ َِٟقی َت٤ََزإت  َ أ َٓ َِٟح٨َّٔة  ی ا

٥َ یَِو٦َ أُحُسٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُج١ْ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل

ی،  ادی نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

 

عئ

 

ش

اتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک اے دیعس نب رمعف ا

اہلل ےک ر اؽ ارگ ںیم لتق رکد ا اجؤں وت ںیم اہکں وہں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ںیم وت اس ےن اےنپ اہھت ںیم وموجد 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس  وجھکر وک اکنیھپ رھپ ڑلان رشفع ایک اہیں کت ہک دیہش رکد ا ایگ افر  ادی یک رفاتی ںیم ےہ ہک اکی آدیم ےن

 ادح ےک دؿ ہی وپاھچ اھت

ی،  ادی نب دیعس، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عئ

 

ش

 دیعس نب رمعف ا

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، زَکیا، ابواسحٙ، حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  َحسَّ َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح یَّاَئ  َزََکٔ

ث٨ََا  یٔصیُّ َحسَّ ٤ِٟٔؼِّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َج٨َإب ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔت إ ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ًٔیَسی َي

 ٩ًَِ یَّاَئ  ٔ  َزََکٔ ا٢َ أَِطَضُس أَِ٪ ََّل إ َ٘ َٓ بٔی١ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  َٗ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا٨َّٟبٔیٔت  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ َط إَّٔلَّ اہللُ أَبٔی إِٔسَح َٟ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ُٗت١َٔ  َّی  اَت١َ َحً َ٘ َٓ  ٦َ سَّ َ٘ ًَِبُسُظ َوَرُسوُُٟط ث٥َُّ َت ََّک  ثّْٔراَوأ٧َ َٛ ١َٔ٤ًَ صََذا َئشّْرا َوأُٔجَز   ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ےک آدیم 

 

  

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، زرک ا، اوب ااحسؼ ، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااصنر ےک ہلیبق ونبن

ہک اہلل ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر ےب  ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ںیم وگایہ داتی وہں

کش آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک دنبے افر ر اؽ ںیہ رھپ دیماؿ ںیم ڑباھ افر ڑلان رشفع رکد ا اہیں کت ہک دیہش رکد ا ایگ وت یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس آدیم ےن لمع مک ایک افر وثاب ز ادہ د ا ایگ۔

  نب ایب ہبیش، اوبااسہم، زرک ا، اوباقحس، رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ نرض ب٩ ابی نرض، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْر  :  راوی

 ہ، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ َوَصاُر  ارٔبَْة َحسَّ َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوأَ ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَِبٔس اہللٔ َو٣َُح٤َّ وُ٪ ب٩ُِ 

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َا ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا اُٟوا َحسَّ َث َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٌَ ا٢َ َب َٗ  ٟٕٔک 

ِٟبَِیٔت  َحاَئ َو٣َا فٔی ا َٓ َیاَ٪  ِٔ ِت ًْٔرُ أَبٔی ُس ٌَ ًَِی٨ّا ی٨َُِوزُ ٣َا َػ٨َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَُشِیَشَة  ًَ َّی اہللُ  َُِْرُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُِْرٔی َو أََحْس 

 َٗ َف نَٔشائٔطٔ  ٌِ ا٢َ ََّل أَِزرٔی ٣َا اِسَتِثىَی َب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َػل َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحٔسیَث  ثَُط ا َحسَّ َٓ ا٢َ 

١َ رٔجَ  ٌَ َح َٓ ٨َا  ٌَ ِب ٣َ َٛ ٠َِْرِ َٓ ا  ٩ِ٤َ کَاَ٪ َهِضزُُظ َحأُضّ َٓ ٨ََٟا ك٠ََٔبّة  ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ  ٥َ ََٓتک٠ََّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ا٢ْ َيِشَتأِذ٧ُٔو٧َطُ فٔی ُهِضَزا٧ٔض٥ِٔ فٔی ًَ

٤َِٟسٔ  ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحا٠ًُِو ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٧َِل٠َ َٓ ا  ا٢َ ََّل إَّٔلَّ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َهِضزُُظ َحأُضّ َ٘ َٓ وا ی٨َةٔ  ُ٘ َّی َسَب بُطُ َحً

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٔلَی بَِسٕر َوَجاَئ ا َْٛٔن إ ٤ُِٟرِشٔ وَ٪ ا ُٛ َّی أَ ٔلَی َطِیٕئ َحً ٩٣ََّ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إ سِّ َ٘ ََّل ُي

ُؿضَ  ٔلَی َج٨َّٕة َْعِ ُٗو٣ُوا إ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ََٓس٧َا ا و٢ُ أ٧ََا زُو٧َُط  ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٤ََواُت َواِِلَِرُق  ا اٟشَّ

 َ ُِٟح٤َا٦ٔ اِِل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٤ًَُِْرُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ا٢َ بَٕذ بَٕذ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤ََواُت َواِِلَِرُق  ُؿَضا اٟشَّ َّی ِنَؼارٔیُّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َج٨َّْة َْعِ  َػل

 َ ا٢َ ََّل َواہللٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إَّٔلَّ َرَجائ َٗ ِؤَٟک بَٕذ بَٕذ  َٗ ًَلَی  ٥َ ٣َا َیِح٠ٔ٤َُک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ََّک ٩ِ٣ٔ اہللُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ وَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا  ُٛ َة أَِ٪ أَ

َّی آک١َُ َت٤َزَ  َٟئ٩ِٔ أ٧ََا َحیٔیُت َحً ا٢َ  َٗ ١َ َیأِک١ُُ ٨ِ٣ُٔض٩َّ ث٥َُّ  ٌَ َح َٓ ٧ٔطٔ  َد َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ ََقَ أََِخَ َٓ ا٢َ أَص٠َِٔضا  َٗ ََٟحَیاْة كَؤی٠َْة  ََّضا  ٔ إ٧ٔ اتٔی صَٔذظ

طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ مَی ب٤َٔا کَاَ٪ ٣َ ُٗت١َٔ رَفَ َّی  اَت٠َُض٥ِ َحً َٗ ٔ ث٥َُّ  ٤ِز  اٟتَّ

اوبرکب نب رضن نب ایب رضن، اہرفؿ نب دبعاہلل نب دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب ریغم ہ، اثتب، رضحت اسن نب 

ت ہ وک اج اس انب رک
 س
ت
 اجیھب اتہک فہ دےھکی ہک اوبایفسؿ اک امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اقہلف ایک رکات ےہ۔ سپ بج فہ فاسپ آ ا وت ریمے افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک  اا وکیئ یھب رھگ ںیم ہن اھت۔ رافی ےتہک ںیہ ہک

ی ایک اھت  ا ںیہن۔ سپ ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج ںیم ےس ضعب 

 

ئ

 

ب

 

شت

اک ا

اس ےن آرک اسری ابت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ یک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ رشتفی الےئ افر اراشد رفام ا ےب 

ی کش ںیمہ اکی زیچ یک رضفرت ےہ سپ سج ےک اپس اینپ  ااری وہ وت فہ امہرے اسھت  اار وہ رک ےلچ۔ سپ ولگ دمہنی یک دنلب



 

 

ےس یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اینپ  اارویں وک شیپ رکےن یک ااجزت بلط رکےن ےگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن، 

رصػ فیہ اسھت ںیلچ نج ےک اپس  اار اں وموجد وہں۔ سپ ر اؽ اہلل ےک احصہب ےلچ اہیں کت ہک رشمنیک ےس ےلہپ یہ اقمؾ 

 وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم اس فتق کت شیپ دقیم ہن رکے دبر رپ چنہپ ےئگ بج رشمک آےئ

بج کت ںیم ہن آےگ ڑبوھں سپ بج رشمنیک رقبی آ ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس تنج یک رطػ ڑبوھ سج 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! تنج یک وچڑایئ آامسؿ ف زنیم یک یک وچڑایئ آامسؿ ف زنیم ےک ربارب ےہ ریمع نب امحؾ ااصنری 

ہملک وچڑایئ ےک ربارب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں۔ اس ےن اہک فاہ فاہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت اس 

ےن ہملک رصػ تنج فاولں ںیم وہےن یک ادیم ںیم  نیسحت ےنہک رپ سک زیچ ےن ااھبرا ےہ، اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم

ایک اہک ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت الہ تنج ںیم ےس ےہ وت ریمع ےن اےنپ ےلیھت ےس ھچک وجھکرںی اکنؽ رک اںیہن اھکان رشفع 

ےن اےنپ اپس وموجد وجھکرفں وک کنیھپ د ا  رھپ اہک ارگ ںیم اؿ وجھکرفں ےک اھکےن کت زدنہ راہ وت ہی تہب یبمل زدنیگ وہیگ رھپ اوہنں

 رھپ اکرففں ےس ڑلےت وہےئ دیہش رک د ے ےئگ۔

اوبرکب نب رضن نب ایب رضن، اہرفؿ نب دبعاہلل نب دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، اہمش نب اقمس، امیلسؿ نب ریغم ہ، اثتب، رضحت  :  رافی

 اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٪، ابو٤ًزجونی، ابوبرک، حرضت ًبساہلل ب٩ ٗیص رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جٌرف ب٩ س٠امی :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ث٨ََا و  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٤ٔیِٔمُّ َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ رَفُ ب٩ُِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َج

٩ًَِ أَبٔی ٤ًِٔزَ   ٪َ ُس ُس٠َامِیَ ٌَ ِٟ ةٔ ا ُت أَبٔی َوصَُو بَٔحرِضَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕص  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  َِٟحِونٔیِّ  ا٢َ اَ٪ ا َٗ وَُّل  ُ٘ وِّ َي

ا٦َ  َ٘ َٓ  ٖٔ ُیو َِٟح٨َّٔة َتِحَت هًَٔل٢ٔ اٟشُّ ٥َ إٔ٪َّ أَبَِواَب ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ یَا أَبَا ٣ُوَسی آ٧َِت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟضِیَئةٔ  َرُج١ْ َرثُّ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی أَِػَحابٔطٔ  ٍَ إ َج ا٢َ رَفَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ و٢ُ َصَذا  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ رَسَ َس٤ٔ َٛ ًَل٦َ ث٥َُّ  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ أُ   أََِقَ

 ُ اُظ ث َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٔٔطٔ  ٩َ َسِی ِٔ ُٗت١َٔ َج َّی  َب بٔطٔ َحً َٓرَضَ ُسوِّ  ٌَ ِٟ ٔلَی ا ٔٔطٔ إ  ٥َّ ٣ََشی بَٔشِی



 

 

 ییحی نب ییحی یمیمت، ہبیتق نب دیعس، رفعج نب امیلسؿ، اوبرمعوجین، اوبرکب، رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش تنج ےک  ںیم ےن اےنپ ابپ ےس دنمش ےک اقمہلب ےک فتق انس فہ رفام رےہ ےھت ہک

درفازے ولتارفں ےک اسےئ ےک ےچی ںیہ ہی نس رک اکی ہتسخ احؽ آدیم ےن ڑھکے وہ رک اہک اے اوبومیس! ایک  م ےن وخد ر اؽ 

اپس ولاٹ افر اںیہن اہک ںیم  م وک مالؾ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ اوہنں ےن اہک اہں وت فہ آدیم اےنپ اسویھتں ےک

 رکات وہں رھپ اس ےن اینپ ولتار یک ایمؿ وک وتڑ رک کنیھپ د ا رھپ اینپ ولتار ےل رک دنمش یک رطػ الچ افر ڑلےت ڑلےت دیہش وہایگ۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی یمیمت، ہبیتق نب دیعس، رفعج نب امیلسؿ، اوبرمعوجین، اوبرکب، رضحت دبعاہلل نب سیق :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حات٥، ًٔا٪، ح٤از، ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َجاَئ ٧َاْض إ

ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٌَْٔن َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼ ًَ َِٟیض٥ِٔ َسِب ٔ َث إ ٌَ َب َٓ ٨ََّة  آَ٪ َواٟشُّ ُِْٟقِ ٤ُِّ٠و٧َا ا ٌَ ٨َا رَٔجاَّّل ُي ٌَ ِث ٣َ ٌَ َُٟض٥ِ ُٟوا أَِ٪ ابِ ا٢ُ  َ٘ ارٔ ُي

٤َُّ٠وَ٪ َوکَا٧ُوا  ٌَ آَ٪ َویََتَساَرُسوَ٪ بٔا٠َِّٟی١ٔ یََت ُِْٟقِ ُؤَ٪ ا ا٦ْ َيِْقَ اُئ ٓٔیض٥ِٔ َخالٔی رَحَ ُِْٟقَّ و٧َُط فٔی ا ٌُ ـَ َی َٓ ٤َِٟأئ  بٔا٨ََّٟضارٔ َیحٔیئُوَ٪ بٔا

َثُض٥ِ ا٨َّٟ  ٌَ َب َٓ أئ  َُْٔقَ ةٔ َو٠ِٟٔ َّٔ
ا٦َ ِٔلَص١ِٔ اٟؼُّ ٌَ و٧َطُ َوَيِظتَرُوَ٪ بٔطٔ اٟلَّ ٌُ َیبٔی َٓ ٤َِِٟشحٔٔس َویَِحَتٔلبُوَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

َت٠ُ  َ٘ َٓ ُض٥ِ  َٟ َزُؿوا  ٌَ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ ٨ًَِ إ ٔؿی٨َا  َٟ٘ٔی٨َاَک رَفَ ِس  َٗ َّا  ٨ًََّا ٧َبٔی٨ََّا أ٧َ  ِّ اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ ب٠َِّ َ٘ َٓ ٤َِٟکَاَ٪  وا ا ُِ ِب١َ أَِ٪ یَِب٠ُ َٗ َک َوَرٔؿیَت وص٥ُِ 

ا٦ْ  ا٢َ رَحَ َ٘ َٓ َذُظ  َٔ َّی أَِن ٨َُط بٔز٣ُِٕح َحً ٌَ َل َٓ ٔٔطٔ  ا٣ّا َخا٢َ أ٧ََٕص ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ا٢َ َوأَتَی َرُج١ْ رَحَ َٗ ٨َّا  ا٢َ َرُسو٢ُ  ًَ َ٘ َٓ َبٔة  ٌِ َٜ ُٓزُِت َوَربِّ اِل

اُٟوا ا٠َُّٟض٥َّ ب٠َِّ  َٗ َُّض٥ِ  ُٗت٠ُٔوا َوإ٧ٔ ِس  َٗ ٥َ ِٔلَِػَحابٔطٔ إٔ٪َّ إِٔخَوا٥َُِٜ٧  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًََِک اہللٔ َػل َٟ٘ٔی٨َاَک رَفَٔؿی٨َا  ِس  َٗ َّا  ٨ًََّا ٧َبٔی٨ََّا أ٧َ  ِّ

٨ًََّا  َوَرٔؿیَت 

اح م، افعؿ، امحد، اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولوگں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک  دمحم نب

دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اسھت ھچک آدیم جیھب دںی وج ںیمہ رقآؿ فتنس یک میلعت دںی وت آپ 

ےک اسھت ااصنر ںیم ےس رتس آدیم جیھب د ے ںیہنج رقاء اہک اجات اھت افر اؿ ںیم ریمے امومں رضحت رحاؾ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ

ریض اہلل یھب ےھت رقآؿ زپےتھ ےھت افر رات وک درس فدترسی افر میلعت فملعت ںیم وغشمؽ رےتہ ےھت افر دؿ ےک فتق اپین ال رک دجسم 



 

 

 رففتخ رک دےتی افر اس ےس الہ وا  افر  ءااء ےک ےئل اھکےن یک زیچںی رخدیےت ںیم ڈاےتل ےھت افر لگنج ےس زکل اں ال رک اںیہن

ےھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن افکر یک رطػ جیھب د ا افر اںیہن زنمؽ وصقمر کت ےنچنہپ ےس ےلہپ یہ افکر ےن ہلمح رکےک دیہش 

 یلص اہلل ہیلع فملس کت  اچنہ دے ہک مہ ھجت ےس الماقت رک ےکچ ںیہ افر مہ ھجت رک د ا وت اوہنں ےن اہک اے اہلل امہرا ہی اغیپؾ امہرے ربمغیپ

ےس رایض ںیہ افر وت مہ ےس رایض وہ  اک ےہ ایس دفراؿ اکی آدیم ےن آرک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک امومں رضحت رحاؾ 

 اہلل ےن اہک رب ہبعک یک مسق ںیم اکایمب وہایگ اس فتق ریض اہلل ےک ےھچیپ ےس اس رطح زینہ امرا ہک فہ آراپر وہایگ وت رحاؾ ریض

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب ےس رفام ا ےب کش اہمترے اھبویئں وک لتق رکد ا ایگ ےہ افر ےب کش اوہنں ےن ہی اہک 

ھجت ےس الماقت رک ےکچ ںیہ افر مہ ھجت ےہ اے اہلل امہری رطػ ےس ہی اغیپؾ امہرے ربمغیپ یلص اہلل ہیلع فملس کت  اچنہ دے ہک مہ 

 ےس رایض وہ ےکچ ںیہ افر وت مہ ےس رایض وہ  اک ےہ۔

 دمحم نب اح م، افعؿ، امحد، اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دیہش ےک ےئل تنج ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، ثابت، ا٧ص، حرضت ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٥ِ و َحسَّ َٟ یُت بٔطٔ  َّٟٔذی ُس٤ِّ َ ا ًَِمِّ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ بَِضزْ َحسَّ

٢ُ ٣َِظَضٕس َطضَٔسظُ  ا٢َ أَوَّ َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  َّٙ َظ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ بَِسّرا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ   َرُسو٢ُ اہللٔ َيِظَضِس ٣َ ًَ َّی اہللُ  َػل

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُس ٣َ ٌِ ٨ًَِطُ َوإِٔ٪ أََرانَٔی اہللُ ٣َِظَضّسا ٓامَٔی َب ِبُت  ٥َ ُُیِّ ََٓضاَب َوَس٠َّ ا٢َ  َٗ  ٍُ َََْٟرانٔی اہللُ ٣َا أَِػ٨َ  ٥َ َّ٠

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ََٓظضَٔس ٣َ ا٢َ  َٗ و٢َ ََُِْرَصا  ُ٘ ُط أَِ٪ َي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ اذ ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ٌِ َب١َ َس ِ٘ اِسَت َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ َیِو٦َ أُحُٕس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا َٗ ُٗت١َٔ  َّی  اَت٠َُض٥ِ َحً َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّةٔ أَٔجُسُظ زُوَ٪ أُحُٕس  ا٢َ َواّصا ٟٔزٔیٔح ا َ٘ َٓ ٤ًَِزٕو أَی٩َِ  ٔ أ٧ََْص یَا أَبَا  ُؤجَس فٔی َجَشٔسظ َٓ  ٢َ  ٍْ ـِ بٔ

 َ٤َٓ ٍُ ب٨ُِٔت ا٨َّٟرِضٔ  ًَٔی اٟزُّبَیِّ َّ٤ًَ َِٟت أُِخُتُط  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َٕة َوَر٣َِیٕة  ٌِ َ بَٕة َوك َِٟت َوث٤ََا٧ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ بَِْٔن َُضِ ُِٓت أَخٔی إَّٔلَّ بٔب٨ََا٧ٔطٔ َو٧َزَ ا َْعَ

٨ِٔ٤َُٓض٥ِ ٣َ  ٠َِیطٔ  ًَ ًَاَصُسوا اہللَ  ُٗوا ٣َا  َٓکَا٧ُوا َصٔذظٔ اِْلیَُة رَٔجا٢ْ َػَس ا٢َ  َٗ ُٟوا َتِبٔسیًّل  َضی ٧َِحَبطُ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ ی٨ََِتٔوزُ َو٣َا بَسَّ َٗ  ٩ِ

َِٟت ٓٔیطٔ َوفٔی أَِػَحابٔطٔ  ََّضا ٧َزَ  یَُزِوَ٪ أ٧َ

 دمحم نب اح م، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن، رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل



 

 

 ہنع ےن اہک ریمے اس اچچ ےن اہک نج ےک انؾ رپ ریما انؾ راھک ایگ افر فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت زغفہ دبر ںیم رشکی ہن

وہ ےکس ےھت سج اک اںیہن تہب اوسفس اھت ہک ہی فہ رعمہک اھت سج ںیم ر اؽ اہلل وت رشکی ےھت نکیل ںیم ریغاحرض اھت اہں ارگ اہلل ےن 

ےک دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہایہ ںیم وکیئ رعمہک داھک ا وت اہلل دھکی ےل اگ ہک ںیم ایک رکات وہں وت فہ اس ےک  ےھجم اس

العفہ وکیئ املکت ےنہک ےس ڈرے سپ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت زغفہ ادح ںیم رشکی وہےئ وت رضحت اسن ریض اہلل 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اے اوبرمعف اہکں اج رےہ وہ ےھجم وت ادح یک رطػ اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس

ےس تنج یک وخوبش آ ریہ ےہ رھپ فہ افکر ےس ڑلے اہیں کت ہک دیہش وہ ےئگ افر اؿ ےک مسج ںیم زینفں افر ریتفں ےک ایس ےس 

 رعیب تنب رضن ےن اہک ہک ںیم اےنپ اھبیئ وک رصػ اؿ ےک وپرفں ےس یہ اچہپؿ یکس ز ادہ زمخ اپےئ ےئگ افر اؿ یک نہب ریمی وھپیھپ

اس ومہعق رپ ہی آتی انزؽ وہیئ املسمونں ںیم ےس ضعب فہ آدیم ںیہ وہنجں ےن اہلل ایک وہا فدعہ اچس رک داھک ا اؿ ںیم ےس ضعب فہ ںیہ 

رےہ ںیہ افر اوہنں ےن اےنپ فدعہ ںیم وکیئ رد فدبؽ ہن ایک احصہب رکاؾ امگؿ  وہنجں ےن اینپ ذنر وک وپرا ایک افر ضعب فہ ںیہ وج ااظتنر رک

 رکےت ےھت ہک ہی آتی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اؿ ےک اسویھتں ےک قلعتم انزؽ وہیئ یھت۔

 دمحم نب اح م، زہب، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، اسن، رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...وج صخش اہلل ےک دنی یک رس دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فہ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکؿ

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  راہتس ںیم اہجد رکےن فاال ےہوج صخش اہلل ےک دنی یک رس دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فہ اہلل ےک
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُى  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى َّٔلب٩ِٔ ا

ا أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ  ابٔیًّ زٔیُّ أَ٪َّ َرُجًّل أَِْعَ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُوَسی اِِلَِط ا٢َ َحسَّ َٗ ُت أَبَا َوائ١ٕٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس ٣ُزََّة  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ یَا  َػل َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

 َ٤ َٓ ات١ُٔ َُْٟٔری ٣َکَا٧ُُط  َ٘ ات١ُٔ ُٟٔیِذََکَ َواٟزَُّج١ُ ُي َ٘ ٥ٔ٨َ َواٟزَُّج١ُ ُي ِِ ات١ُٔ ٤َ٠ِٟٔ َ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ َرُسو٢َ اہللٔ اٟزَُّج١ُ يُ َ٘ َٓ ٩ِ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ 

اَت١َ َٟٔتُٜوَ٪ ک٤َٔ٠َةُ  َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُضَو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  اہللٔ َػل َٓ ًِلَی   اہللٔ أَ

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب ےن یبن 



 

 

تمینغ احلص رکےن ےک ےئل  یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اکی آدیم

ڑلات ےہ دفرسا آدیم انومری افر رہشت ےک ےئل ڑلات ےہ رسیتا آدیم وج اینپ اجشتع داھکےن ےک ےئل ڑلات ےہ اؿ ںیم ےس وکؿ ےہ 

اہجد رکےن  وج اہلل ےک راےتس ںیم ڑلےن فاال ےہ وت ر اؽ اہلل رفام ا وج اہلل ےک دنی وک دنلب رکےن ےک ےئل ڑلات ےہ فیہ اہلل ےک راہتس ںیم

 فاال ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  یک رس دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فہ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاال ےہوج صخش اہلل ےک دنی
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ابوبرک ب٩ ابوطیبہ، اب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، اسحٙ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہابو٣وسی اطٌزی رضی 

 ٔ ا٢َ إ َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ٕ َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ِسَح

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَس   ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٩ًَِ اٟزَُّج١ٔ َحسَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ی 

َّی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ات١ُٔ رَٔیاّئ أَیُّ َذَٟٔک فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َ٘ ّة َوُي ات١ُٔ َح٤ٔیَّ َ٘ ًَّة َويُ ات١ُٔ َطَحا َ٘ اَت١َ  ُي َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ًَ اہللُ 

ُضَو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َٟٔتُٜوَ٪  َٓ ٠َِیا  ٌُ ِٟ  ک٤َٔ٠َُة اہللٔ هَٔی ا

 اوبرکب نب اوبہبیش، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب العء، ااحسؼ ، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل

 وپاھچ ایگ وج اجشتع ےک ےئل ڑلات ےہ افر دفرسا ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس آدیم ےک ابرے ںیم

بصعت یک انب رپ ڑلات ےہ افر رسیتا ر ااکری ےک ےئل ڑلات ےہ اؿ ںیم ےس وکؿ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاال ےہ وت ر اؽ اہلل یلص 

اا ف

 

 قت
دقی
 ہ اہلل ےک راہتس ںیم ڑلےن فاال ےہ۔اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج اہلل ےک دنی افر ہملک یک دنلبی فتمظع ےک ےئل ڑلات ےہ 

اوبرکب نب اوبہبیش، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب العء، اقحس، اوباعمفہی، اشمع، قیقش، رضحت اوبومیس ارعشی ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہلل ےک دنی یک رس دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فہ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاال ےہ
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 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت ابو٣وسی رض :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَس   ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ا٢َ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ َٗ ی 

ا َ٘ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟزَُّج١ُ ُي ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َطُ َػل ًَّة   ت١ُٔ ٨٣َّٔا َطَحا

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، قیقش، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل 

تع داھکےن ےک ےئل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس مہ ںیم ےس اکی آدیم اجش

 ڑلات ےہ رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، قیقش، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وج صخش اہلل ےک دنی یک رس دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فہ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاال ےہ

     425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابووائ١، ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُٙ ث٨ََا إِٔسَح زٔیِّ أَ٪َّ َرُجًّل َسأ٢ََ  و َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اِِلَِط ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َرُسو٢َ اہللٔ  ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز 

 َُ ات١ُٔ  َ٘ ا٢َ اٟزَُّج١ُ يُ َ٘ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ َِٟ٘ٔتا٢ٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َػل ٔ ٍَ َرأَِسُط إ َٓ ا٢َ رَفَ َٗ ّة  ات١ُٔ َح٤ٔیَّ َ٘ ّبا َويُ ـَ

٠َِیا  ٌُ ِٟ اَت١َ َٟٔتُٜوَ٪ ک٤َٔ٠َُة اہللٔ هَٔی ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ َّطُ کَاَ٪  َِٟیطٔ إَّٔلَّ أ٧َ ٔ ٍَ َرأَِسطُ إ َٓ ُضَو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َو٣َا َر َٓ 

ومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، اوب

ہیلع فملس ےس اہلل ےک راہتس ںیم اہجد ف اتقؽ رکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رعض ایک اکی فہ آدیم ےہ وج ہصغ یک فہج ےس ڑلات ےہ 

ػ رس ااھٹ ا افر رس ابمرک اس فہج ےس ااھٹ ا ہک فہ ڑھکا وہا اھت افر دفرسا بصعت یک انب رپ ڑلات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک رط

 اراشد رفام ا وج صخش اہلل ےک ہملک ےک دنلبی ےک ےئل اہجد رکات ےہ فیہ اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےن فاال ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، اوبفالئ، اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...وج ر ااکری افر ومند امنشئ ےک ےئل ڑلات ےہ فہ منہج اک قحتسم وہات ےہ ۔

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وج ر ااکری افر ومند امنشئ ےک ےئل ڑلات ےہ فہ منہج اک قحتسم وہات ےہ ۔

     426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

یحٌی ب٩ حبیب، حارث، خاٟس ب٩ حارث، اب٩ جزیخ، یو٧ص ب٩ یوسٕ، س٠امی٪ ب٩ يشار، ابوہزیزہ، حرضت س٠امی٪  :  راوی

 ب٩ يشار

َِٟحارٔٔث حَ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا َ٪ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  َٕ ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ سَّ

ث٨َِا َحسٔ  ِیُذ َحسِّ ٔ أَیَُّضا اٟظَّ ا٦ َٟطُ ٧َات١ُٔ أَص١ِٔ اٟظَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٚ ا٨َّٟاُض  ا٢َ َترَفَّ َٗ َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َيَشإر  ٌِ یّثا َس٤ٔ

َّی اہللُ  ِ٘ َػل ٢َ ا٨َّٟأض ُي و٢ُ إٔ٪َّ أَوَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ِ َس٤ٔ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َضی یَِو٦َ ا

ا َٗ ٠ِٔ٤ًََت ٓٔیَضا  ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ َضا  َٓ َز ٌَ َٓ ٤َطُ  ٌَ ٔ ُط ن َٓ زَّ ٌَ َٓ ُتَٔی بٔطٔ  أ َٓ َذبَِت َرُج١ْ اِسُتِظضَٔس  َٛ ا٢َ  َٗ َّی اِسُتِظضِٔسُت  اَت٠ُِت ٓٔیَک َحً َٗ  ٢َ

ِٟقَٔی فٔی ا٨َّٟ  ُ َّی أ ًَلَی َوِجضٔطٔ َحً ُشٔحَب  َٓ ِس ٗٔی١َ ث٥َُّ أ٣َُٔز بٔطٔ  َ٘ َٓ ا٢َ َجزٔیْئ  َ٘ اَت٠َِت ِٔلَِ٪ يُ َٗ ٨ََّک  ٜٔ ٤ََّ٠ًَطُ َوَل ٥َ٠ٌِٔ َو ِٟ ٥َ ا َّ٠ ٌَ ارٔ َوَرُج١ْ َت

 ٔ ُتَٔی ب أ َٓ آَ٪  ُِْٟقِ أَ ا ِٟ َوََقَ أُِت ٓٔیَک ا ٤ُِتُط َوََقَ َّ٠ًَ ٥َ٠ٌِٔ َو ِٟ ٤ُِت ا َّ٠ ٌَ ا٢َ َت َٗ ٠ِٔ٤ًََت ٓٔیَضا  ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ َضا  َٓ َز ٌَ َٓ ٤َُط  ٌَ ٔ َٓطُ ن زَّ ٌَ َٓ ا٢َ طٔ  َٗ آَ٪  ُْقِ

ِس ٗٔی َ٘ َٓ ارْٔئ  َٗ ا٢َ صَُو  َ٘ آَ٪ ُٟٔی ُِْٟقِ أَِت ا ًَا٥ْٟٔ َوََقَ ا٢َ  َ٘ ٥َ٠ٌِٔ ُٟٔی ِٟ ٤َِّ٠َت ا ٌَ ٨ََّٜٔک َت َذبَِت َوَل َّی َٛ ًَلَی َوِجضٔطٔ َحً ُشٔحَب  َٓ ١َ ث٥َُّ أ٣َُٔز بٔطٔ 

طُ  َٓ زَّ ٌَ َٓ ُتَٔی بٔطٔ  أ َٓ ٤َِٟا٢ٔ ک٠ُِّطٔ  ٖٔ ا ًَِلاُظ ٩ِ٣ٔ أَِػ٨َا ٠َِیطٔ َوأَ ًَ ٍَ اہللُ  ِٟقَٔی فٔی ا٨َّٟارٔ َوَرُج١ْ َوسَّ ُ ٠ِٔ٤ًََت ٓٔیَضا  أ ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ َضا  َٓ َز ٌَ َٓ ٤َطُ  ٌَ ٔ ن

ُت ٩ِ٣ٔ َسبٔی ِٛ ا٢َ ٣َا َتَز َٗ َ٘ َٓ ا٢َ صَُو َجَواْز  َ٘ ٠َِت ُٟٔی ٌَ َٓ ٨ََّک  ٜٔ َذبَِت َوَل َٛ ا٢َ  َٗ ََٟک  ُت ٓٔیَضا  ِ٘ َٔ َٙ ٓٔیَضا إَّٔلَّ أَِن َٔ ِس ٗٔی١َ ١ٕ تُٔحبُّ أَِ٪ ی٨ُِ

ِٟقَٔی فٔی ا٨َّٟارٔ  ُ ًَلَی َوِجضٔطٔ ث٥َُّ أ ُشٔحَب  َٓ  ث٥َُّ أ٣َُٔز بٔطٔ 

ویفس، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ، رضحت امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ییحی نب بیبح، احرث، اخدل نب احرث، انب رججی، ویسن نب 

ےہ ہک بج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ولگ دفر وہ ےئگ وت اؿ ےس الہ اشؾ ںیم ےس انلت انیم آدیم ےن اہک اے خیش 

اوہنں ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل  آپ ںیمہ ایسی دحثی ایبؿ رفامںیئ وج آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہ وت

ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک  ماتم ےک دؿ سج اک بس ےس ےلہپ ہلصیف ایک اجےئ اگ فہ دیہش وہاگ اےس ال ا اجےئ اگ افر اےس اہلل یک 

ایک لمع ایک فہ ےہک اگ ںیم ےن ریتے ںیتمعن وتجایئ اجںیئ یگ فہ اںیہن اچہپؿ ےل اگ وت اہلل رفامےئ اگ وت ےن اؿ وتمعنں ےک وہےت وہےئ 



 

 

 فہ اہک اج راہتس ںیم اہجد ایک اہیں کت ہک دیہش وہایگ اہلل رفامےئ اگ وت ےن وھجٹ اہک ہکلب وت وت اس ےئل ڑلات راہ ہک ےھجت اہبدر اہک اجےئ قیقحت

ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ افر دفرسا صخش   اک رھپ مکح د ا اجےئ اگ ہک اےس ہنم ےک لب ٹیسھگ رک منہج ںیم ڈاؽ دف اہیں کت ہک اےس منہج

 سج ےن ملع احلص ایک افر اےس ولوگں وک اھکس ا افر رقآؿ رکمی زپاھ اےس ال ا اجےئ اگ افر اےس اہلل یک ںیتمعن وتجایئ اجںیئ یگ فہ اںیہن

لص ایک رھپ اےس دفرسں وک اھکس ا اچہپؿ ےل اگ وت اہلل رفامےئ اگ وت ےن اؿ وتمعنں ےک وہےت وہےئ ایک لمع ایک فہ ےہک اگ ںیم ےن ملع اح

افر ریتی راض ےک ےئل رقآؿ دیجم زپاھ اہلل رفامےئ اگ وت ےن وھجٹ اہک وت ےن ملع اس ےئل احلص ایک ہک ےھجت اعمل اہک اجےئ افر رقآؿ 

اہیں کت ہک اےس منہج اس ےک ےئل زپاھ ہک ےھجت اقری اہک اجےئ  ا ہی اہک اج  اک رھپ مکح د ا اجےئ اگ ہک اےس ہنم ےک لب اٹیسھگ اجےئ 

ر ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ افر رسیتا فہ صخش وہاگ سج رپ اہلل ےن فتعس یک یھت افر اےس رہ مسق اک امؽ اطع ایک اھت اےس یھب ال ا اجےئ اگ اف

 فہ ےہک اگ ںیم ےن اےس اہلل یک ںیتمعن وتجایئ اجںیئ یگ فہ اںیہن اچہپؿ ےل اگ اہلل رفامےئ اگ وت ےن اؿ وتمعنں ےک وہےت وہےئ ایک لمع ایک

ریتے راہتس ںیم سج ںیم رخچ رکان ےھجت دنسپ وہ ریتی راض احلص رکےن ےک ےئل امؽ رخچ ایک اہلل رفامےئ اگ وت ےن وھجٹ اہک ہکلب وت 

ہک اےس منہج  ےن ااسی اس ےئل ایک ہک ےھجت یخس اہک اجےئ قیقحت فہ اہک اج  اک رھپ مکح د ا اجےئ اگ ہک اےس ہنم ےک لب اٹیسھگ اجےئ اہیں کت

 ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ۔

 ییحی نب بیبح، احرث، اخدل نب احرث، انب رججی، ویسن نب ویفس، امیلسؿ نب اسیر، اوبرہریہ، رضحت امیلسؿ نب اسیر :  رافی

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

  

 تف اک ایبؿاامرت افر الخ :   ابب

 وج ر ااکری افر ومند امنشئ ےک ےئل ڑلات ےہ فہ منہج اک قحتسم وہات ےہ ۔

     427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ خرش٦، ححاد ب٩ ٣ح٤س ب٩ جزیخ، یو٧ص ب٩ یوسٕ، س٤٠ا٪ ب٩ يشار، حرضت س٠امی٪ ب٩ يشار رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُ و حَ  ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ ی ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ َِٟححَّاُد َي ٕ أَِخبََر٧َا ا ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ث٨ََاظ  َ٪ ب٩ِٔ سَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  َٕ وُس

 ِٟ َتؽَّ ا ِٗ امٔیُّ َوا َٟطُ ٧َات١ْٔ اٟظَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َد ا٨َّٟاُض  ا٢َ َترَفَّ َٗ َِٟحارٔٔث َيَشإر   َحسٔیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َخأٟٔس ب٩ِٔ ا

یلع نب رشخؾ، اجحج نب دمحم نب رججی، ویسن نب ویفس، املسؿ نب اسیر، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ثی ایس رطح ےہ۔ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس بج ولگ دجا وہ ےئگ وت اؿ ےس انلت انیم اشیم ےن اہک ابح  دح

 یلع نب رشخؾ، اجحج نب دمحم نب رججی، ویسن نب ویفس، املسؿ نب اسیر، رضحت امیلسؿ نب اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ہن یلم دفونں ےک دقمار وثاب ےک ایبؿ ںیم ڑلےن فاولں ںیم ےس ےسج تمینغ یلم افر ےسج

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ڑلےن فاولں ںیم ےس ےسج تمینغ یلم افر ےسج ہن یلم دفونں ےک دقمار وثاب ےک ایبؿ ںیم

     428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وًبساٟزح٩٤، حیوة ب٩ رشیح، ابوہانی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساہلل ب٩ یزیس، اب :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیزٔیَس أَبُو  ث٨ََا  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َصا٧ٕٔئ  یِٕح 

ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َُازٔیَةٕ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ًَِزٕو أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ زُو فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ُِٟحبُلٔیِّ  ِِ َت

ُض٥ِ اٟثُّ  َٟ ةٔ َویَِبَقی  ح٠َُّوا ث٠ُُثَِی أَِجزٔص٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اِْلَٔخَ ٌَ ٨ٔی٤ََة إَّٔلَّ َت َِ ِٟ ُیٔؼیبُوَ٪ ا َُٟض٥ِ أَِجزُص٥ُِ َٓ ٨َُٔی٤َّة َت٥َّ  ٥َِٟ ُئؼیبُوا   ٠ُُث َوإِٔ٪ 

دبع نب دیمح، دبعاہلل نب سیدی، اوبدبعارلنمح، ویحة نب رشحی، اوباہین، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےئل اجےئ رھپ اںیہن تمینغ لم اجےئ وت اےس آرخت ےک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج رکشل اہلل ےک راہتس ںیم ڑلےن ےک

وثاب ںیم ےس دفاہتیئ ایس فتق لم اجات ےہ افر اکی اہتیئ ابح  رہ اجات ےہ افر ارگ اںیہن تمینغ ہن ےلم وت اؿ ےک ےئل اؿ اک وثاب وپرا 

 وپرا ابح  رہ اجات ےہ

 رشحی، اوباہین، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دبعاہلل نب سیدی، اوبدبعارلنمح، ویحة نب  :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ڑلےن فاولں ںیم ےس ےسج تمینغ یلم افر ےسج ہن یلم دفونں ےک دقمار وثاب ےک ایبؿ ںیم

     429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم، اب٩ ابی ٣زی٥، ٧آٍ ب٩ یزیس، ابوہانی، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی، حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ثَىٔی أَبُو  ثَىٔی أَبُو َصا٧ٕٔئ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ یَزٔیَس َحسَّ ٔ ٣َزِی٥ََ أَِخبََر٧َا ٧َآ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ َُازٔیَةٕ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیُّ  تَ ا َٓ زُو  ِِ یَّٕة َت ٥ُ٨َ َوَتِش٥ُ٠َ إَّٔلَّ  أَِو رَسٔ ِِ



 

 

ُٙ َوُتَؼاُب إَّٔلَّ َت٥َّ أُُجوُرص٥ُِ  ٔٔ یَّٕة تُِد َُازٔیَٕة أَِو رَسٔ ٠ُوا ث٠ُُثَِی أُُجورٔص٥ِٔ َو٣َا ٩ِ٣ٔ  حَّ ٌَ ِس َت َٗ  کَا٧ُوا 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  دمحم نب لہس یمیمت، انب ایب رممی، انعف نب سیدی، اوباہین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج زغفہ  ا رکشل ےک ولگ اہجد رکںی رھپ فہ امؽ تمینغ احلص رک ےک مالیتم ےس فاسپ 

 وت اؿ اک آاجںیئ وت اںیہن وثاب اک دف اہتیئ ہصح ایس فتق لم اجات ےہ افر سج زغفہ  ا رکشل ےک ولگ اخیل فاسپ آںیئ افر اصقنؿ ااھٹںیئ

 ارج فوثاب وپرا وپرا ابح  رہ اجات ےہ۔

 دمحم نب لہس یمیمت، انب ایب رممی، انعف نب سیدی، اوباہین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ اامعؽ اک دارفدمار وتینں رپ ےہ اؿ اامعؽ ںیم ج

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ اامعؽ اک دارفدمار وتینں رپ ےہ اؿ اامعؽ ںیم اہجد ےک اشلم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ، ٤ًز ب٩ خلاب، حرضت  :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  إؾ َحسَّ َّٗ ٤ََة ب٩ِٔ َو َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  َس

ةٔ  ٤ًَِا٢ُ بٔا٨ِّٟیَّ َ ٤ََّا اِِل ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ِ٤َ کَا٧َِت  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا َٓ ٤ََّا َّٔل٣ِزٕٔئ ٣َا ٧ََوی  َوإ٧ٔ

 ٔ ٕ صِٔحَزتُُط إ ٔلَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت صِٔحَزتُُط ُٟٔس٧َِیا ئُؼیبَُضا أَِو ا٣َِزأَة َٓضِٔحَزتُُط إ ٔلَی ٣َا لَی اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َٓضِٔحَزتُُط إ ُجَضا  َیَتزَوَّ

َِٟیطٔ  ٔ  َصاَجَز إ

، رمع نب اطخب، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربمیہ، ہمقلع نب فاقص

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اامعؽ اک دارفدمار تین رپ ےہ رہ صخش وک فیہ ےلم اگ سج یک اس ےن تین یک سپ 

ےئل وہیئ وت فہ اےس احلص سج صخش ےن رجہت اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل ےہ افر سج یک رجہت داین ےک 

رکے اگ  ا تورت یک رطػ وہیئ اس ےس اکنح رکےن ےک ےئل وہیئ وت فہ اس ےس اکنح رک ےل اگ سپ اس یک رجہت ایس رطح رطػ 

 وہیگ سج رطػ رجہت رکےن یک اس ےن تین یک وہ یگ۔



 

 

اقص، رمع نب اطخب، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، ییحی نب دیعس، دمحم نب اربمیہ، ہمقلع نب ف :  رافی

 ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 لم وہےن ےک ایبؿ ںیمر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ اامعؽ اک دارفدمار وتینں رپ ےہ اؿ اامعؽ ںیم اہجد ےک اش

     431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟیث، ابوربیٍ ًتکی، ح٤از ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب ث٘فی، اسحاٚ ب٩  :  راوی

یاث، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ ًًلء ابزاہی٥، ابوخاٟس اح٤ز، س٠امی٪ ب٩ حیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، حٔؽ ب٩ ُ

 ہ٤سانی، اب٩ سٔیا٪، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٤ًز ب٩ خلاب رضی

 َ ث َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث ح و َحسَّ ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ازُ اب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ٨َا َح٤َّ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبَرَ ٣ُ  ث٨ََا إِٔسَح فٔیَّ ح و َحسَّ َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُ٪ ب٩ُِ َح٤َّ ٧َا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ ُس٠َامِیَ

 ِٔ ث٨ََا َح ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ ح و َحسَّ ُس ب٩ُِ َحیَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ َُٔیإث َویَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ ح و َحسَّ ٌِ ْؽ َي

 ٩ًَِ ُض٥ِ  َیاُ٪ ک٠ُُّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٤َُِٟباَرٔک ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ٌٔیٕس بٔإِٔس٨َازٔ ٣َأٟٕک ا  َیِحٌَی ب٩ِٔ َس

 َ ى ٌِ َّی اہللَُو٣َ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ یُِدبٔرُ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا أب  َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ َیاَ٪ َس٤ٔ ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی َحٔسیثٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث ُس   

ی، امحد نب زدی، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباخدل 

ک

 

عت

ارمح، امیلسؿ نب دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، اوبرعیب 

 این، انب ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، رمع نب اطخب 
 
ایحؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب ایغث، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب العء ہ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع، اؿ فلتخم اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل ضعب ااسدین ںیم ہی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب 

 ہی دحثی ربنم رپ ڑھکے وہ رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک۔ےن 

ی، امحد نب زدی، دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباخدل ارمح، امیلسؿ  :  رافی

ک

 

عت

دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، اوبرعیب 

 این، انب ایفسؿ، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، رمع نب نب ایحؿ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب ایغث، سیدی نب اہرفؿ، 
 
دمحم نب العء ہ

 اطخب ریض

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اؿ اامعؽ ںیم اہجد ےک اشلم وہےن ےک ایبؿ ںیمر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ اامعؽ اک دارفدمار وتینں رپ ےہ 

     432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة حَ  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ثَابْٔت  سَّ

٥ِ ُتٔؼِبطُ  َٟ ِو  َٟ ًِٔلَیَضا َو ُ ا أ ّٗ ٔ َضاَزَة َػاز ٥َ ٩ِ٣َ ك٠َََب اٟظَّ  َوَس٠َّ

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابیشؿ نب رففخ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک

 رفام ا سج صخش ےن دصؼ دؽ ےس اہشدت بلط یک اےس اہشدت اک رہبت دے د ا اجات ےہ ارگہچ فہ دیہش ہن یھب وہ۔

 ابیشؿ نب رففخ، امحد نب ہملس، اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ اامعؽ اک دارفدمار وتینں رپ ےہ اؿ اامعؽ ںیم اہجد ےک اشلم وہےن ےک ایبؿ ںیم
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ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، ابورشیح، سہ١ ب٩ ابی ا٣ا٣ہ، حرضت سہ١ ب٩ ح٨یٕ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ رَحِ  َٗ ٔ أَِخبََر٧َا و  اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبُس اَحسَّ ًَ ث٨ََا  ہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب ٠َ٣َُة َحسَّ

ٔ أَ٪َّ  ظ ٩ًَِ َجسِّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَطُ  ٕٕ َحسَّ یِٕح أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ثَىٔی أَبُو رُشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

طُ اہللُ  َِ ٕٚ ب٠ََّ َضاَزَة بٔٔؼِس ا٢َ ٩ِ٣َ َسأ٢ََ اہلَل اٟظَّ ٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ  َٗ اصٔز ٥َِٟ یَِذَُکِ أَبُو اٟلَّ أططٔ َو ًَلَی رٔفَ َضَسأئ َوإِٔ٪ ٣َاَت  ٨َ٣َاز٢َٔ اٟظُّ

 ٕٚ  بٔٔؼِس

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی، لہس نب ایب اامہم، رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

راشد رفام ا سج ےن اہلل ےس دصؼ دؽ ےس اہشدت امیگن وت اہلل اےس دہشاء ےک رمہبت کت  اچنہ دںی ےگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا

 ارگہچ فہ اےنپ رتسب رپ یہ رم اجےئ اوبااطلرہ ےن رفاتی ںیم دصبؼ ےک ظفل اک ذرک ںیہن ایک۔

 لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی، لہس نب ایب اامہم، رضحت  :  رافی

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

  



 

 

 ...وج صخش اہجد یک ریغب افر اہجد یک دںیل انمت ےئک ریغب رم ایگ اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 افر اہجد یک دںیل انمت ےئک ریغب رم ایگ اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم وج صخش اہجد یک ریغب
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٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ٥ ا٧لاكی، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، وہیب ٣کی، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ابوػاٟح، حرضت  :  راوی

 ہابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ً

٩ًَِ ُو  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض٥ٕ اِِل٧ََِلاكٔیُّ أَِخبَر٧ََا  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ِّیِّ  ٤َِٟک َصِیٕب ا

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ِث  ا ٥ِ یَُحسِّ َٟ زُ َو ِِ ٥ِ َي َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ٣َاَت َو َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٓنَُری أَ٪َّ َذَٟٔک  ٤َُِٟباَرٔک  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ َسِض٥ٕ  َٗ  ٕٚ ا َٔ ٔ َبٕة ٩ِ٣ٔ ن ٌِ ًَلَی ُط َشُط ٣َاَت  ِٔ ًَِضٔس َرُسو٢ٔ بٔطٔ َن ًَلَی   کَاَ٪ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ  َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب دبعارلنمح نب مہس ااطنیک، دبعاہلل نب ابمرک، فبیہ یکم، رمع نب دمحم نب دکنمر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ر ہن اس ےک دؽ ںیم اس یک ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج یک ومت فاعق وہیئگ افر اس ےن اہجد ایک اف

 انمت وہیئ وت فہ افنؼ ےک ہبش رپ رما دبعاہلل نب ابمرک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ اےس ایخؽ رکےت ںیہ ہک ہی مکح ر اؽ اہلل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ےک اسھت اخص اھت۔

رک، فبیہ یکم، رمع نب دمحم نب دکنمر، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دمحم نب دبعارلنمح نب مہس ااطنیک، دبعاہلل نب ابم :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیموج صخش اہجد یک ریغب افر اہجد یک دںیل انمت ےئک ریغب رم ایگ
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ أَبٔی ُس



 

 

٥ُِٜ حَ  ٌَ ُت٥ِ َوازّٔیا إَّٔلَّ کَا٧ُوا ٣َ ٌِ َل َٗ ت٥ُِ ٣َٔشّْرا َوََّل  َٟزَٔجاَّّل ٣َا رٔسِ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ا٢َ إٔ٪َّ بٔا َ٘ َٓ َُزَاةٕ  ٤ََِٟزُق فٔی   َبَشُض٥ِ ا

رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یسک زغفہ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع امثعؿ نب ایب ہبیش، 

فملس ےک اسھت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دمہنی ںیم ھچک ولگ ںیہ ںیہنج امیبری ےن رفک راھک ےہ نکیل سج ہگج ےس  م 

 ےت وہ وت فہ اہمترے اسھت وہےت ںیہ۔زگرےت وہ  ا یسک فادی وک ےط رک

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ریغب افر اہجد یک دںیل انمت ےئک ریغب رم ایگ اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم وج صخش اہجد یک
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ، وٛیٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص،  :  راوی

 ا٤ًع، وٛیٍ

ث٨ََ  ٌٔیٕس اِِلََطخُّ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ٍْ ح و ا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ  

 ٔ ٤ًَِٔع ب َ ٩ًَِ اِِل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ک٠ُُُّض٥ِ  ث٨ََا إِٔسَح ٥ِ َحسَّ ُٛ و ُٛ ٍٕ إَّٔلَّ رَشٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َوٛٔی  ٔ َضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ٔ  فٔی اِِلَِجز

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، فعیک، اس دنس ےس یھب ہی

 یک دحثی ںیم ےہ ہک فہ ارج فوثاب ںیم اہمترے رشکی وہےت ںیہ۔دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ نکیل رضحت فعیک 

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، فعیک :  رافی

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

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...دنمسر ںیم اہجد رکےن یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دنمسر ںیم اہجد رکےن یک 
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 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اسحٙ، ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧ََٔص  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی   ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ

ٕ ب٨ِٔ  ا٦ ًَلَی أ٦ُِّ رَحَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یَِسُخ١ُ  ًَ َّی اہللُ  ا٣ٔٔت َػل ٕ َتِحَت ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ا٦ ٤ٌُُٔط َوکَا٧َِت أ٦ُُّ رَحَ ُتِل َٓ ٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ 

 َٓ لٔی َرأَِسُط  ِٔ ٤َِتطُ ث٥َُّ َج٠ََشِت َت ٌَ ِ أَك َٓ ٥َ یَِو٣ّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٠َِیطٔ ََٓسَخ١َ  ًَ َّی اہللُ  ٨َا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ُؿ َو  ًٔی ُْعٔ ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ حَُٜٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ـِ ٠ُِت ٣َا ُي ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َحُک  ـِ َى َوصَُو َي َ٘ ٥َ ث٥َُّ اِستَِی ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔی١ٔ َس٠َّ وا 

 َ ًَل ٠٤ُُِٟؤک  ةٔ أَِو ٣ِٔث١َ ا ًَلَی اِِلرَٔسَّ َِٟبَِحٔ ٠٣ُُوکّا  بُوَ٪ ثََبَخ َصَذا ا َٛ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اہللٔ َیزِ ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ةٔ َيُظکُّ أَیَُّض٤َا  ی اِِلرَٔسَّ

َِٟت  ا َٗ َحُک  ـِ َى َوصَُو َي َ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ اِستَِی َٓ ٍَ َرأَِسطُ  ََٟضا ث٥َُّ َوَؿ ا  ًَ َس َٓ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ یَِح ٔحَُٜک یَا َرُسو٢َ  اِز ـِ ٠ُِت ٣َا ُي ُ٘ َٓ

ا٢َ ٧َا َٗ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ اہللٔ  ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ فٔی اِِلُولَی  َٗ ٤َا  َٛ ًَلَیَّ ُُزَاّة فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ُؿوا  ًٔی ُْعٔ ٠َىٔی ْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌَ َُ اہلَل أَِ٪ َیِح اِز

َِٟبَِحَ فٔی َز٣َ  ٕ ب٨ُِٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ ا ا٦ َٛٔبِت أ٦ُُّ رَحَ َْٟٔن رَفَ ا٢َ أ٧َِٔت ٩ِ٣ٔ اِِلَوَّ َٗ َجِت ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٩ًَِ َزابَّتَٔضا حَْٔن ََخَ ًَِت  َُصٔ َٓ اؤَیَة  ٌَ ٩ٔ ٣ُ

َض٠ََِٜت  َٓ َِٟبَِحٔ   ٩ِ٣ٔ ا

ییحی نب ییحی، امکل، ااحسؼ ، دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےھت افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اھکان شیپ رکیت ںیھت افر اؾ رحاؾ ریض  فملس ےن اؾ رحاؾ تنب احلمؿ ےک اپس رشتفی ےل اجےت

اہلل اس ےک اپس رشتفی ےل ےئگ وت  اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اصتم ےک اکنح ںیم ںیھت اکی دؿ ر اؽ

ےن ھٹیب ںیئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ا ےئگ رھپ اس ےن اھکان شیپ ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ںیم امشل رک

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتسنہ وہےئ دیبار وہےئ فہ یتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک ابت 

ر ںیم ابداشوہں ےک وتختں یک اثمؽ ےن اسنہ ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ےس ھچک ولگ ھجم رپ دنمس

 اارویں رپ  اار وہ رک اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےت وہےئ داھکےئ ےئگ  ا اہک ابداشوہں ےک وتختں رپ  اار وہ رک یتہک ںیہ ںیم ےن 

 فملس ےن اس رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےس داع رکںی ہک فہ ےھجم اؿ ںیم ےس رک دے وت آپ یلص اہلل ہیلع

ےک ےئل داع یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ رس ابمرک راھک افر  ا ےئگ رھپ ےتسنہ وہےئ دیبار وہےئ یتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک 

اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک ابت ےن اسنہ ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ےک ھچک ولگ ےھجم 

اہلل ےک راہتس ںیم اہجد رکےت وہےئ داھکےئ ےئگ اسیج ہک یلہپ دہعف رفام ا اھت یتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل 

ہیلع فملس اہلل ےس داع رکںی ہک فہ ےھجم یھب اؿ ںیم ےس رک دے آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اؿ ےک ےلہپ رگفہ ےس وہیگ سپ اؾ 

ؿ رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک زامہن ںیم دنمسر ںیم  اار وہںیئگ بج فہ دنمسر ےس ت ںیل وت اےنپ اجونر ےس رحاؾ تنب احلم

 رگ رک ااقتنؽ ںیئگ۔



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل، اقحس، دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص كی خاٟہ خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪ :  راوی

 حرضت ا٦ رحا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ث٨ََا َخ٠َ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َحسَّ اَ٪ 

 َ َُٟة أ ٕ َوهَٔی َخا ا٦ َٓ ٩ًَِ أ٦ُِّ رَحَ َحُک  ـِ َى َوصَُو َي َ٘ َٓاِستَِی ا٢َ ٨ًَِٔس٧َا  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٣ّا  ًَ َّی اہللُ  َِٟت أََتا٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َٗ ٠ُِت ٧َٕص  ُ٘

َِٟبَِحٔ  بُوَ٪ َهِضَز ا َٛ ًٔی َیزِ ِو٣ّا ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ا٢َ أُرٔیُت  َٗ ِّی  حَُٜٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأَبٔی أ٧ََِت َوأُم ـِ َُ  ٣َا ُي ٠ُِت اِز ُ٘ َٓ ةٔ  ًَلَی اِِلرَٔسَّ ٠٤ُُِٟؤک  کَا

 ِٟ َ َشأ َٓ َحُک  ـِ ا َوصَُو َي ـّ َى أَِي َ٘ اِستَِی َٓ َِٟت ث٥َُّ ٧َا٦َ  ا َٗ َّٔک ٨ِ٣ُٔض٥ِ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ ٠ُِت اہلَل أَِ٪ َیِح ُ٘ َٓ َٟتٔطٔ  ا َ٘ ا٢َ ٣ِٔث١َ ٣َ َ٘ َٓ ُتطُ 

 َٗ ٠َىٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٌَ َُ اہللَ أَِ٪ یَِح ُط اِز ٌَ َح٠َ٤ََضا ٣َ َٓ َِٟبَِحٔ  زَا فٔی ا َِ َٓ ُس  ٌِ ا٣ٔٔت َب َجَضا ًَُباَزةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َتزَوَّ َٓ ا٢َ  َٗ َْٟٔن  ا٢َ أ٧َِٔت ٩ِ٣ٔ اِِلَوَّ

َضا ُ٘ ِت ٨ًُُ َّٗ َٓا٧َِس ًَِتَضا  ََصَ َٓ ٛٔبَِتَضا  ٠َْة رَفَ ِِ َضا َب َٟ بَِت  ا أَِ٪ َجائَِت َُقِّ َّ٤٠َ َٓ 

دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، اسن نب امکل، رضحت اسن یک اخہل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اؾ  فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، ییحی نب

رحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ وت امہرے اپس ولیقہل رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتسنہ 

 اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رقابؿ وہں وہےئ دیبار وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر

آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک ابت ےن اسنہ ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم ےھجم ریتی اتم ںیم ےس اکی وقؾ داھکیئ یئگ وج 

 ےن رعض ایک اہلل ےس داع امںیگن ہک فہ ےھجم یھب اؿ ںیم ےس ابداشوہں ےک وتختں سک ے وتختں رپ دنمسر ںیم  ااری رک رےہ ےھت ںیم

رک دے آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اںیہن ںیم ےس ےہ یتہک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھپ  ا ےئگ افر ایس رطح دیبار وہےئ 

 یلہپ ابت یسیج ابت رفامیئ ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس پ س رےہ ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت

آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےس داع امںیگن ہک فہ ےھجم یھب اؿ ںیم ےس رک دے آپ ےن رفام ا وت ےلہپ رگفہ ںیم ےس وہیگ رھپ اس ےک دعب 

وک یھب اےنپ اسھت  اار  اؾ رحاؾ ےس رضحت ابعدہ نب اصتم ےن اکنح رکایل سپ بج اوہنں ےن دنمسری اہجد رشفع ایک وت اؾ رحاؾ

رک ےک ےل ےئگ بج فہ آںیئ افر اکی رچخ اؿ ےک رقبی ایک ایگ وت آپ اس رپ  اار وہںیئگ وت اس ےن اںیہن رگا د ا افر اس ےس اؿ یک 



 

 

 رگدؿ وٹٹ یئگ۔

ت اؾ رحاؾ ریض فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، ییحی نب دیعس، دمحم نب ییحی نب ةحؿ، اسن نب امکل، رضحت اسن یک اخہل رضح :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع
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٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، یحٌی ب٩ یحٌی، ٟیث، یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ حبا٪، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ كی  :  راوی

 خاٟہ حرضت ا٦ رحا٦ ب٨ت ٠٣حا٪

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  اََّل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  َٗ ٔ َویَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحبَّاَ٪  ٌٔیٕس  َس

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت ٧َا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ََّضا  ا٦ٕ ب٨ِٔٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪ أ٧َ َٟتٔطٔ أ٦ُِّ رَحَ ٩ًَِ َخا یّبا ٣ٔىِّی ث٥َُّ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  طٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٣ّا ََقٔ

٠ُِت یَا َرُسو٢َ ا ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  ٥ُ َى یَتََبشَّ َ٘ َِٟبَِحٔ اِستَِی بُوَ٪ َهِضَز صََذا ا َٛ ًَلَیَّ َیزِ ُؿوا  ًٔی ُْعٔ ا٢َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ََٜک  ہللٔ ٣َا أَِؿَح

ٔ ب٩ِٔ َزیِسٕ  از  اِِلَِخرَضٔ ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث َح٤َّ

اخہل رضحت اؾ رحاؾ تنب احلمؿ  دمحم نب رحم نب اہمرج، ییحی نب ییحی، ثیل، ییحی نب دیعس انب ةحؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک

ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے رقبی  ا ےئگ رھپ رکسماےت وہےئ دیبار وہےئ وت ںیم ےن رعض ایک 

گ اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک سک ابت ےن اسنہ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم ریمی اتم ےک ھچک ول

 داھکےئ ےئگ وج اس زبس دنمسر یک ھٹیپ رپ  اار رےہ ےھت ابح  دحثی ایس رطح ایبؿ یک۔

دمحم نب رحم نب اہمرج، ییحی نب ییحی، ثیل، ییحی نب دیعس انب ةحؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اخہل رضحت اؾ رحاؾ  :  رافی

 تنب احلمؿ
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رضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز، اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح :  راوی



 

 

 ٨ًہ

بِ  ًَ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو َُّط و َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

وَُّل أَتَی َرُسو٢ُ اہللٔ  ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َٚ َس٤ٔ ٍَ َرأَِسطُ ٨ًَِٔسَصا َوَسا َوَؿ َٓ ََٟة أ٧ََٕص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اب٨ََِة ٠ِ٣َٔحاَ٪ َخا ًَ َّی اہللُ   َػل

ٔس ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحبَّاَ٪  َٙ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة َو٣َُح٤َّ ىَی َحٔسیٔث إِٔسَح ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ  ا

ہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح، اامسلیع انب رفعج، دبعا

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اسن یک اخہل تنب احلمؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےک اپس رس رھک رک  ا ےئگ ابح  دحثی ابمرہک زگر 

 یکچ ےہ۔

 ہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح، الیعمس انب رفعج، دبعا :  رافی

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

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اہلل ےک راہتس ںیم رہپہ دےنی یک 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیماہلل ےک راہتس ںیم رہپہ دےنی 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک 

     441    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ بہزا٦ زارمی، ابووٟیس كیاٟسی، ٟیث، اب٩ سٌس، ایوب ب٩ ٣وسی، ٣ٜحو٢، رشحبی١ ب٩  :  راوی

 س٤م، حرضت س٤٠ا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ َس َحسَّ ٌِ َِٟیْث َي ث٨ََا  َیأٟٔسیُّ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟلَّ ث٨ََا أَبُو ا ارٔمٔیُّ َحسَّ ٕ اٟسَّ ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بَِضَزا٦ ٕس  ٌِ

َّی ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ٤ِٔم  ِحبٔی١َ ب٩ِٔ اٟشِّ ٩ًَِ رُشَ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  و٢ُ  أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

٠٤َُطُ  ٌِ َّٟٔذی کَاَ٪ َي ٠٤ًََُطُ ا ٠َِیطٔ  ًَ ٕ َوَٗٔیا٣ٔطٔ َوإِٔ٪ ٣َاَت َجَزی  ِی٠َٕة َخِْْر ٩ِ٣ٔ ٔػَیا٦ٔ َطِضز َٟ ُُٗط َوأ٩َ٣َٔ رٔبَاُن َیِو٦ٕ َو ٠َِیطٔ رِٔز ًَ  َوأُِجزَٔی 

اَ٪  تَّ َٔ ِٟ  ا

 سلا ،ی، ثیل، انب دعس، اویب نب ومیس، ،لوحؽ، رشلیبح نب  ،ط، رضحت املسؿ دبع اہلل نب دبعارلنمح نب رہباؾ داریم، اوبفدیل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس اکی دؿ رات یک وچ دیاری اک وثاب 

فہ لمع اجری رےہ اگ وج فہ رک راہ اھت افر اس اک رزؼ یھب اجری ایک  اکی امہ ےک رفزفں افر  ماؾ ےس الضف ےہ افر ارگ فہ رم ایگ وت اس اک



 

 

 اجےئ اگ افر اس یک ربق وک ونتفں ےس وفحمظ راھک اجےئ اگ۔

دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رہباؾ داریم، اوبفدیل سلا ،ی، ثیل، انب دعس، اویب نب ومیس، ،لوحؽ، رشلیبح نب  ،ط، رضحت  :  رافی

 ہنعاملسؿ ریض اہلل اعتٰیل 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل ےک راہتس ںیم رہپہ دےنی یک 

     442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وہب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ رشیح، ًبسالرکی٥ ب٩ حارث، ابوًبیسہ ب٩ ً٘بہ، رشحبی١ ب٩ س٤م، س٤٠ا٪  ابوكاہز، اب٩ :  راوی

 خْر

َِٟحا ی٥ٔ ب٩ِٔ ا ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ٩ًَِ یِٕح  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ رُشَ ًَ  ٩ًَِ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َبَة َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ ًُ رٔٔث 

ىَی َحٔسیٔث  ٩ًَِ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٔ َِٟدِْر ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ ا ٤ِٔم  ِحبٔی١َ ب٩ِٔ اٟشِّ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ رُشَ ا٠َِّٟیٔث 

 ٣ُوَسی

ؿ ریخ، اس ےس یھب ہی اوباطرہ، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، دبعارکلمی نب احرث، اوبدیبعہ نب ہبقع، رشلیبح نب  ،ط، املس

 دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم رضحت املسؿ ریخ اک انؾ ذموکر ےہ۔

 اوباطرہ، انب فبہ، دبعارلنمح نب رشحی، دبعارکلمی نب احرث، اوبدیبعہ نب ہبقع، رشلیبح نب  ،ط، املسؿ ریخ :  رافی

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

  

 ...دہشا ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دہشا ےک ایبؿ ںیم

     443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت   َوَس٥ََّ٠ ا٢َ ََقَ



 

 

رَفَ  َِ َٓ ُط  َٟ ََٓظرَکَ اہللُ  ُظ  َ
أََخَّ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلَی اٟرطَّ ٕٙ َوَجَس ُُِؼ٩َ َطِوٕک  ی ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ ی٤َِٔشی برَٔطٔ َضَساُئ َخ٤َِشْة َٗ ا٢َ اٟظُّ َٗ ُط َو َٟ  

زَّ َوَج١َّ  ًَ ضٔیُس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َِٟضِس٦ٔ َواٟظَّ ُٚ َوَػاحُٔب ا ٔ ز َِ ِٟ ٤َِِٟبُلوُ٪ َوا وُ٪ َوا ٌُ ٤َِل ِٟ  ا

راہتس ںیم ییحی نب ییحی، امکل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اکی آدیم یسک 

لچ راہ اھت ہک اس ےن راہتس رپ اکوٹنں فایل اکی ینہٹ زپی وہیئ اپیئ وت اےس راہتس ےس اٹہ د ا وت اہلل ےن اس ےک اس لمع وک وبقؽ رکےت 

 وہےئ اےس اعمػ رک د ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دہشاء یک اپچن ااسقؾ ہی ںیہ اطتوؿ ںیم رمےن فاال، ٹیپ یک امیبری ںیم

 رمےن فاال، ڈفےنب فاال، یسک زیچ ےک ےچی آ رک رمےن فاال افر اہلل ےک راہتس ںیم دیہش وہےن فاال۔

 ییحی نب ییحی، امکل، اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   باب

 دہشا ےک ایبؿ ںیم
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 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ ٣َا و َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ا٢َ إٔ٪َّ ُطَضَساَئ  َٗ ُضَو َطضٔیْس  َٓ ُٗت١َٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ  َٗ ضٔیَس ٓٔی٥ُِٜ  وَ٪ اٟظَّ سُّ ٌُ اُٟوا َت َٗ ٠ٔی١ْ  َ٘ َٟ ًٔی إّٔذا   أ٣َُّ

٩ِ٤َ صُ  ُضَو َطضٔیْس َو َٓ َٓ ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ ٣َاَت فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  َٓ ُٗت١َٔ فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٩ِ٣َ ٣َاَت فٔی ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ٔ ًَلَی أَبٔیَک ف َش٥ٕ أَِطَضُس  ِ٘ ا٢َ اب٩ُِ ٣ٔ َٗ ُضَو َطضٔیْس  َٓ َِٟبِل٩ٔ  ُضَو َطضٔیْس َو٩ِ٣َ ٣َاَت فٔی ا َٓ اًُؤ٪  ا٢َ اٟلَّ َٗ َّطُ  َِٟحٔسیٔث أ٧َ ی صََذا ا

ُٙ َطضٔیْس  زٔی َِ ِٟ  َوا

زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اےنپ 

 ایک اجےئ فہ دیہش ےہ آپ یلص اہلل ہیلع ےس دیہش ےسک امشر رکےت وہ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ وج اہلل ےک راہتس ںیم لتق

فملس ےن رفام ا ایسی وصرت ںیم وت ریمی اتم ےک دیہش مک وہں ےگ احصہب ےن رعض ایک رھپ فہ وکؿ وہں ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

افر وج اطتوؿ ںیم رما فہ یھب دیہش  ےن رفام ا وج اہلل ےک راہتس ںیم لتق ایک ایگ فہ دیہش ےہ افر وج اہلل ےک راہتس ںیم رم ایگ فہ یھب دیہش ےہ

 ےہ افر وج ٹیپ یک امیبری ںیم رم ایگ فہ یھب دیہش ےہ انب مسقم ےن اس دحثی ںیم ہی یھب اہک ڈفب رک رم اجےن فاال یھب دیہش ےہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دہشا ےک ایبؿ ںیم

     445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس ب٩ بیا٪ واسلی، خاٟس، سہی١، ًبیساہلل ب٩ ٣٘ش٥، حرضت سہی١ :  راوی

ِبُس  ًَ ثَىٔی  ٔ و َحسَّ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیث ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث٠َُط  ث٨ََا َخأْٟس  َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ بََیإ٪ ا ا٢َ ُسَضِی١ْ ا َٗ طٔ 

َٓضُ   َٚ َِٟحٔسیٔث َو٩ِ٣َ َُغٔ َّطُ َزاَز فٔی َصَذا ا ًَلَی أَخٔیَک أ٧َ َش٥ٕ أَِطَضُس  ِ٘ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ٔ  َو َطضٔیْس َٗ

دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس، اخدل، لیہس، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت لیہس ےس رفاتی ےہ ہک دیبع اہلل نب مسقم ےن اہک ںیم ریتے اھبیئ 

 ےک ابرے ںیم وگایہ داتی وہں ابح  دحثی ایس رطح ےہ اس ںیم زمدی ااضہف ہی ےہ ہک وج ڈفب ایگ فہ یھب دیہش ےہ۔

 ؿ فایطس، اخدل، لیہس، دیبعاہلل نب مسقم، رضحت لیہسدبعادیمحل نب ایب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 دہشا ےک ایبؿ ںیم

     446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہیب، سہی١، ًبیساہلل ب٩ ٣٘ش٥، ابوػاٟح :  راوی

ٔ َوفٔی َحسٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ و َحسَّ َٗ یثٔطٔ 

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی َػاٟ َش٥ٕ  ِ٘ ُٚ َطضٔیْس ٣ٔ ٔ ز َِ ِٟ  ٕح َوَزاَز ٓٔیطٔ َوا

دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، لیہس، دیبع اہلل نب مسقم، اوباصحل، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ ااضہف ہی ےہ ہک رغؼ 

 وہےن فاال یھب دیہش ےہ۔

 دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، لیہس، دیبعاہلل نب مسقم، اوباصحل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت حٔؼہ ب٨ت حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی، ًبساٟوحس ب٩ زیاز، ًاػ٥، حرضت حٔؼہ ب٨ت سْری٩  :  راوی

 سْری٩ 

 ِٔ ٩ًَِ َح ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ زٔیَازٕ َحسَّ ٌِ َِٟواحٔٔس َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  اؤیُّ َحسَّ َِٟبرِکَ ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ َؼَة ب٨ِٔٔت ٔسْرٔی٩َ 

٤ًَِزَ  ٥َ لٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک ب٥َٔ ٣َاَت َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ اًُؤ٪  ٠ُُِٗت بٔاٟلَّ َِٟت  ا َٗ َة 

اًُوُ٪ َطَضاَزْة ٟٔک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠   اٟلَّ

احدم نب رمع رکبافی، دبعاولدح نب ز اد، اعمص، رضحت ہصفح تنب ریسنی، اسن نب امکل، رضحت ہصفح تنب ریسنی ےس رفاتی ےہ 

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس اہک ییحی نب ایب رمعہ یک ومت اک ایک ببس انب ںیم ےن اہک5 اطتوؿ، وت اوہنں ےن اہک ہک 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اطتوؿ رہ املسمؿ ےک ےئل اہشدت ےہ۔

 ت ہصفح تنب ریسنی، اسن نب امکل، رضحت ہصفح تنب ریسنیاحدم نب رمع رکبافی، دبعاولدح نب ز اد، اعمص، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دہشا ےک ایبؿ ںیم

     448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وٟیسب٩ طحاَ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًاػ٥ :  یراو

ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ًَأػ٥ٕ فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َٕ َحسَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُطَحا ث٨ََاظ ا  و َحسَّ

 فدیلنب اجشع، یلع نب رہسم، اعمص، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 نب رہسم، اعمص فدیلنب اجشع، یلع :  رافی

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

  

 ےک ایبؿ ںیم
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ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًلی، ث٤ا٣ہ ب٩ طفی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ًَلٓٔیٕ ث٤َُا٣ََة  ٩ًَِ أَبٔی  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٖٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ َبَة ب٩َِ  ب٩ِٔ َحسَّ ِ٘ ًُ ٍَ َّطُ َس٤ٔ ُطفَٓیٕ أ٧َ

َٟضُ  وا  و٢ُ َوأًَٔسُّ ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ٕ َي ٕ أَََّل إٔ٪َّ ًَا٣ٔز ة ُٗوَّ ُت٥ِ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٥ِ ٣َا اِسَتَل

َة اٟزَّ  وَّ ُ٘ ِٟ َة اٟزَّمُِی أَََّل إٔ٪َّ ا وَّ ُ٘ ِٟ َة اٟزَّمِیُ ا وَّ ُ٘ ِٟ  مُِی أَََّل إٔ٪َّ ا

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، یلع، ہماہم نب یفش، ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

مْ 
ُ
ه
لَ

فا  ُ
ّ
ِع 
َ
أ
َ
ْم( افکر ےک الخػ اینپ  رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ ہی اراشد رفامےت وہےئ انس ) ف

ُ

 

ئ
ْ
ع َ
َغ

 

ب
ْ
س

ا ا
َ
م

 ااطتستع ےک اطمقب وقت احلص رکف ونس وقت ریت ادنازی ےہ ونس وقت ریتادنازی ےہ ونس وقت ریت ادنازی ےہ۔

 اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، یلع، ہماہم نب یفش، ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 ث، ًلی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حار :  راوی

بَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ٩ًَِ أَبٔی  َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز َة ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ أَِ٪ َی٠ُِضَو بٔأَِسُض٤ٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ حٔزُ أََحُس ٌِ ًَل َي َٓ ٔٔی٥ُُٜ اہللُ  ٠ًََِی٥ُِٜ أََرُؿوَ٪ َوَیِٜ َتُح  ِٔ و٢ُ َسُت ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، یلع، ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رقنعبی  م رپ زونیمں یک وتفاحت لھک اجںیئ یگ افر  ےن ر اؽ اہلل یلص

 ںیہمت اہلل اکیف وہ ایگ سپ  م ںیم ےس وکیئ صخش ریتادنازی ںیم زمکفری ہن داھکےئ۔

 نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، یلع، ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ب٩ رطیس، وٟیس، برک ب٩ ٣رض، ٤ًزو ب٩ حارث، ًلی ہ٤سانی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ززاؤز  :  راوی

 ٔ ًَل ٩ًَِ أَبٔی  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ برَِکٔ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ  َِٟؤٟیُس  ث٨ََا ا ث٨ََاظ َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِیٕس َحسَّ ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟض٤َِسانٔیِّ  ٓیٕ ا

٩ًَِ اٟ  ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ًُ َّی اہللُ   ٨َّٔيیِّ َػل

 این، ہبقع نب اعرم، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔
 
 داؤد نب رہدی، فدیل، رکب نب رضم، رمعف نب احرث، یلع ہ

 این، ہبقع نب اعرم :  رافی
 
 داؤد نب رہدی، فدیل، رکب نب رضم، رمعف نب احرث، یلع ہ
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اٟزح٩٤ ب٩ ط٤اسہ، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ط٤اسہ رضی ٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟیث، حارث ب٩ يٌ٘وب، ًبس :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ اٟزَِّح٤َ   ٩ًَِ وَب  ُ٘ ٌِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ َي ٩ًَِ ا ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ امِیّ َحسَّ َ٘ ُٓ ٩ٔ ب٩ِٔ ٔط٤َاَسَة أَ٪َّ 

 ًَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ُتُط ٣ٔ ا٠َِّٟدِٔمَّ  ٌِ ٦ْ َس٤ٔ َِٟوََّل لَِکَ َبُة  ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ ٠ًََِیَک   ُّٙ بْْٔر َيُظ َٛ َزَؿِْٔن َوأ٧ََِت  َِ ِٟ ُٕ بََِْن َصَذی٩ِٔ ا ٔ ٕ َتِدَت٠ ٩ِ ا٣ٔز

ا َٗ ٠ُِت َّٔلب٩ِٔ َط٤َاَسَة َو٣َا َذاَک  ُ٘ َٓ َِٟحارُٔث  ا٢َ ا َٗ ًَا٧ٔیطٔ  ُ ٥ِ أ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َٔ٠ًَ اٟزَّمَِی ث٥َُّ  ٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َُّط  إ٧ٔ

ًََصی ِس  َٗ ٠َِیَص ٨٣َّٔا أَِو  َٓ ُط  َٛ  َتَز

دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، احرث نب وقعیب، دبعارلنمح نب امشہس، رضحت دبعارلنمح نب امشہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

م یمخل ےن رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
 

فقئ

ےس رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ دف اشنوینں ےک درایمؿ ےہ ہک 

آےت اجےت ںیہ احالہکن آپ وبڑوہ ںیہ اس فہج ےس آپ رپ ہی دوشار وہات وہاگ وت ہبقع ےن اہک ارگ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ںیم ےن انب امشہس ےس اہک فہ دحثی ایک ےہ ےس اس ابرے ںیم دحثی ہن  ین وہیت وت ںیم یھبک دوشاری ربداتش ہن رکات احرث ےن اہک

اوہنں ےن اہک رضحت ہبقع رفامےت ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ریتادنازی یھکیس رھپ اےس وھچڑ د ا فہ مہ 

 ںیم ےس ںیہن ےہ  ا اس ےن انرفامین یک۔

 نمح نب امشہس، رضحت دبعارلنمح نب امشہس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، احرث نب وقعیب، دبعارل :  رافی

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



 

 

  

 ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ

  ایبؿاامرت افر الختف اک :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ

     453    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٤از اب٩ زیس، ایوب، ابی ًٗلبہ، اس٤اء، ثوبا٪، حرضت ثوبا٪  سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوربیٍ ًتکی، ٗتبیہ ب٩ سٌیس، :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اْز َوصُوَ  ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َتکٔیُّ َو ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب   اب٩ُِ َزیِٕس 

 ٩ًَِ ْة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ  ًَٗٔلبََة  َٔ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل َتزَا٢ُ كَائ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  ًَلَی أَبٔی أَِس٤َاَئ  ًٔی َهاصٔزٔی٩َ 

َِٟیَص فٔی َحسٔیٔث  َذَٟٔک َو َٛ ِتَٔی أ٣َِزُ اہللٔ َوص٥ُِ  َّی َیأ َُٟض٥ِ َحً ص٥ُِ ٩ِ٣َ َخَذ ِّٙ ََّل َيرُضُّ َِٟح َذَٟٔک  ا َٛ  ُٗتَِیَبَة َوص٥ُِ 

 ت ہ نب دیعس، امحد انب زدی، اویب، ایب القہب، اامسء، وثابؿ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
ب

 

قت
ی، 

ک

 

عت

دیعس نب وصنمر، اوبرعیب 

 اںیہن رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ قح ابت رپ اغبل رےہ یگ وج

 ر اا رکان اچےہ اگ فہ اؿ وک وکیئ اصقنؿ ہن رک ےکس اگ اہیں کت ہک اہلل ےک مکح آاجےئ اگ افر فہ ایس احؽ رپ وہں ےگ۔

 ت ہ نب دیعس، امحد انب زدی، اویب، ایب القہب، اامسء، وثابؿ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ب

 

قت
ی، 

ک

 

عت

 دیعس نب وصنمر، اوبرعیب 

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ

     454    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، ًبسة، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس اب٩ ابی ٤ًزو، ٣زوا٪، اس٤ٌی١، ٗیص،  :  راوی

 ٣ِْرہ، حرضت ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس و َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ص٤َُا  ًَِبَسةُ لِٔکَ ٍْ َو ث٨ََا َوٛٔی ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی

 ًَ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٤ُِٟ ح و َحسَّ ُت َرُسو٢َ ٩ِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِْٔرةٔ 

َّی َیأِتٔیَ  ًَلَی ا٨َّٟأض َحً ًٔی َهاصٔزٔی٩َ  ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ ٩َِٟ َیزَا٢َ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُض٥ِ أ٣َِزُ اہللٔ َوص٥ُِ َهاصٔزُوَ٪ اہللٔ َػل



 

 

اخدل انب ایب رمعف، رمفاؿ، اامسلیع، سیق، ریغمہ، رضحت ریغمہ نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، فعیک، دبعة، اامسلیع نب ایب

ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ریمی اتم ںیم ےس اکی 

 ےگ۔وقؾ ہشیمہ ولوگں رپ اغبل رےہ یگ اہیں کت ہک  ماتم آاجےئ یگ افر فہ اغبل یہ وہں 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، فعیک، دبعة، الیعمس نب ایب اخدل انب ایب رمعف، رمفاؿ، الیعمس، سیق، ریغمہ، رضحت  :  رافی

 ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ

     455    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ٌی١، ٗیص، ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابواسا٣ہ، اس :  راوی

٤ُِِْٟٔرَ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ثَىٔی إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ُت و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َبَة َي ٌِ َة ب٩َِ ُط

و٢ُ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسی ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔث ٣َزَِواَ٪ َسَواّئ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 دمحم نب راعف، اوبااسہم، اامسلیع، سیق، ریغمہ نب ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب راعف، اوبااسہم، الیعمس، سیق، ریغمہ نب ہبعش :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ

     456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، جابز ب٩ س٤زہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ُة 

ٔ بِ  ًَ َجابٔز ات١ُٔ  َ٘ ائ٤ّٔا ُي َٗ ی٩ُ  ٩َِٟ َیبَِرَح صََذا اٟسِّ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ٩ٔ َس٤َُزَة  ٠َِیطٔ ًَٔؼابَْة ٩ِ٣ٔ ا

ًَةُ  ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت  َحً

نب رمسہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، اجرب 



 

 

فملس ےن اراشد رفام ا ہی دنی ہشیمہ اقمئ رےہ اگ افر اس ےک  ماؾ ےک ےئل املسمونں یک اکی امجتع رفز  ماتم کت اہجد رکیت رےہ 

 یگ۔

 نب رمسہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، اجرب :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

  وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل

     457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ طاْع، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ِبٔس اہللٔ َوَححَّاُد  ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َّطُ  َحسَّ ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ أْعٔ  ب٩ُِ اٟظَّ

 َ و٢ُ ََّل َتزَا٢ُ ك ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ْة َس٤ٔ َٔ ٔ ًَلَی  ائ ات٠ُٔوَ٪  َ٘ ًٔی ُي ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا ِّٙ َهاصٔزٔی٩َ إ َِٟح  ا

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

انس ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ قح ابت رپ  ماتم کت اغبل  ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ

 رےہ یگ افر اہجد رکیت رےہ یگ۔

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

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ

     458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، یحٌی ب٩ ح٤زہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، حرضت ٤ًْر ب٩ ہانی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َح٤ِزََة  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ا٢َ  أَ٪َّ ٤ًَُِْرَ َحسَّ َٗ ثَُط  ب٩َِ َصا٧ٕٔئ َحسَّ

و٢ُ ََّل َتزَا٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ٔ َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا اؤَیَة  ٌَ ُت ٣ُ ٌِ ٔ َس٤ٔ ائ٤َّٔة بٔأ٣َِز َٗ ًٔی  ْة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٔ ٔ  كَائ



 

 

ُض٥ِ  َٔ َٟ ُض٥ِ أَِو َخا َٟ ص٥ُِ ٩ِ٣َ َخَذ ًَلَی ا٨َّٟاضٔ  اہللٔ ََّل َيرُضُّ ِتَٔی أ٣َِزُ اہللٔ َوص٥ُِ َهاصٔزُوَ٪  َّی َیأ  َحً

وصنمر نب ایب زمامح، ییحی نب زمحہ، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، رضحت ریمع نب اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ربنم رپ ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیم 

ہیلع فملس رفامےت ےھت ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ اہلل ےک مکح وک اقمئ رکیت رےہ یگ وج اؿ وک ر ااء رکان اچےہ اگ  ا اخمتفل 

 رکے اگ وت اؿ اک ھچک یھب اصقنؿ ہن رک ےکس اگ افر فہ ولوگں رپ اغبل رںیہ ےگ۔

 وصنمر نب ایب زمامح، ییحی نب زمحہ، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، رضحت ریمع نب اہین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہےئ یگ۔ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک

     459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضت یزیس ب٩ اػ٥ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٛثْر ب٩ ہظا٦، جٌرف اب٩ بزٗا٪، یزیس ب٩ اػ٥، ٣ٌاویہ ب٩ ابی سٔیا٪، ح :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَ  اَ٪ َحسَّ َٗ رَفْ َوصَُو اب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ٕ َحسَّ ثْٔرُ ب٩ُِ صَٔظا٦ َٛ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ زٔیُس ب٩ُِ اِِلََػ٥ِّ 

َیاَ٪ َذََکَ َحٔسیّثا َرَواُظ  ِٔ اؤیََة ب٩َِ أَبٔی ُس ٌَ ٠َِیطٔ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط َرَوی  ٌِ ٥َِٟ أَِس٤َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ یُزِٔز اہللُ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ َحٔسیّثا ََُِْرُظ  ًَلَی ٨ِ٣ٔبَرٔظ  ٥َ َٔ َوَس٠َّ ی٩ٔ َوََّل َتزَا٢ُ  بٔطٔ َخِّْرا ُي ِضطُ فٔی اٟسِّ ِّ٘

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٔلَی یَِو٦ٔ ا ًَلَی ٩ِ٣َ ٧َاَوأَص٥ُِ إ ِّٙ َهاصٔزٔی٩َ  َِٟح ًَلَی ا ات٠ُٔوَ٪  َ٘ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن يُ  ًَٔؼابَْة ٩ِ٣ٔ ا

 اعتٰیل ہنع ےس ااحسؼ نب وصنمر، ریثک نب اشہؾ، رفعج انب رباقؿ، سیدی نب امص، اعمفہی نب ایب ایفسؿ، رضحت سیدی نب امص ریض اہلل

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوبایفسں ےس اکی دحثی  ین ےسج اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ںیم  ےس ہی دحثی ربنم رپ رفاتی رکےت ںیہن انس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل سج ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رفامات ےہ وت اےس دنی

ھجمس اطع رکات ےہ افر املسمونں ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ قح ابت رپ اہجد رکیت رےہ یگ افر اےنپ اخمنیفل رپ  ماتم کت اغبل رےہ 

 یگ۔

ااحسؼ نب وصنمر، ریثک نب اشہؾ، رفعج انب رباقؿ، سیدی نب امص، اعمفہی نب ایب ایفسؿ، رضحت سیدی نب امص ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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



 

 

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ

     460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩ وہب، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ط٤اسہ  :  راوی

 ٰی ٨ًہ٣ہزی، ٣ش٤٠ة، ٣د٠س، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ، ًبساہلل، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ط٤اسہ ٣ہزی رضی اہلل تٌال

ًَِبسٔ  ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ  ثَىٔی َیزٔیُس بِ  َحسَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَِمِّ  ث٨ََا  ٩ُ أَبٔی اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َوصِٕب َحسَّ

٨ُِت ٨ًِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َِِٟضزٔیُّ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٔط٤َاَسَة ا ًَ ثَىٔی  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحبٔیٕب َحسَّ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  َس ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ ٣َُد٠َّٕس َو٨ًَِٔسُظ 

ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٙٔ ص٥ُِ رَشٌّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َِٟد٠ِ ارٔ ا ًَلَی رٔشَ ُة إَّٔلَّ  ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ِبُس اہللٔ ََّل َت ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ أؾ  ٌَ ِٟ ُظ ا ََّل یَِسًُوَ٪ اہللَ بَٔظِیٕئ إَّٔلَّ َرزَّ

 َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ِبُس اہللًَٔ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٍِ ٣َا َي َبُة اِس٤َ ِ٘ ُط ٣َِش٤َ٠َُة َیا ًُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ًَا٣ٔز َبُة ب٩ُِ  ِ٘ َب١َ ًُ ِٗ ًَلَی َذَٟٔک أَ ٥ُ٠ًَِ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ  َبُة صَُو أَ ِ٘ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ  

و٢ُ ََّل َتزَا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ََٓش٤ٔ ا أ٧ََا  اصٔزٔی٩َ َوأ٣ََّ َٗ ٔ اہللٔ  ًَلَی أ٣َِز ات٠ُٔوَ٪  َ٘ ًٔی يُ ٢ُ ًَٔؼابَْة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

ِبُس اہللٔ أَجَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َٔک  ًَلَی ذَٟ ُة َوص٥ُِ  ًَ ا َّی َتأِتَٔیُض٥ِ اٟشَّ ُض٥ِ َحً َٔ َٟ ص٥ُِ ٩ِ٣َ َخا ص٥ِٔ ََّل َيرُضُّ ُسوِّ ٌَ ٔ یٔح ٟ ُث اہللُ رٔیّحا ََکٔ ٌَ ١ِ ث٥َُّ یَِب

َضا ٤ِِٟٔشٔک ٣َشُّ ا ا ِتطُ ث٥َُّ یَِبَقی رٔشَ ـَ َب َٗ ا٢ُ َحبَّٕة ٩ِ٣ٔ اِْلٔی٤َأ٪ إَّٔلَّ  َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ّشا فٔی  ِٔ ًَل َتتِرُُک َن َٓ  ٔ یز ََِٟحٔ ٠ًََِیض٥ِٔ ٣َصُّ ا ُر ا٨َّٟأض 

ًَةُ  ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘  َت

، دلخم،  ادمح نب دبعارلنمح، انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح نب

 

مة
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امشہس رہمی، 

دبعاہلل نب رمعف نب اعص، دبع اہلل، رضحت دبعارلنمح نب امشہس رہمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہملسم نب دلخم ےک 

مئ وہیگ اپس اھت افر اؿ ےک اپس دبعاہلل نب رمعف نب اعص رشتفی رفام ےھت وت دبعاہلل ےن اہک  ماتم ولخمؼ ںیم اؿ ربے ولوگں رپ اق

وج الہ اجتیلہ ےس ز ادہ ربے وہں ےگ فہ اہلل ےس سج زیچ اک یھب  ااؽ رکںی ےگ وت اؿ یک داع رد رک دی اجےئ یگ ایس دفراؿ اؿ ےک 

اپس رضحت ہبقع نب اعرم یھب رشتفی ےل آےئ وت ہملسم ےن اہک اے ہبقع ونس دبعاہلل ایک ےتہک ںیہ وت ہبقع ےن اہک فہ رتہب اجےنن فاےل 

رہباحؽ ںیم ےن وت ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع ہشیمہ اہلل ےک مکح یک اخرط ڑلیت رےہ یگ  ںیہ افر

افر اےنپ دونمشں رپ ہبلغ احلص رےھک یگ وج اؿ یک اخمتفل رکے اگ فہ اںیہن ھچک اصقنؿ ہن  اچنہ ےکس اگ اہیں کت ہک ایس احتل ںیم 

اہلل ےن اہک ایس رطح یہ ےہ رھپ اہلل اعتیل کشم یک وخوبش یک رطح یک وہا گ ےجی اگ افر اس اک وھچان رمشی ےک  ماتم فاعق وہ اجےئ یگ وت دبع

وھچےن یک رطح وہاگ وت ہی وہا ضبق ےئک ریغب یسک ایسی رفح وک ہن وھچڑے سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب اامیؿ وہاگ رھپ 



 

 

 تم اقمئ وہ یگ۔دبرتنی ولگ ابح  رہ اجںیئ ےگ نج رپ  ما

،  :  رافی
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ادمح نب دبعارلنمح، انب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، دبعارلنمح نب امشہس رہمی، 

 دلخم، دبعاہلل نب رمعف نب اعص، دبعاہلل، رضحت دبعارلنمح نب امشہس رہمی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ےئ یگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ریمی اتم یک اکی امجتع ہشیمہ قح رپ اقمئ رےہ یگ افر اںیہن یسک یک اخمتفل وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہ
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یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، ابی ًث٤ا٪، سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

سٔ  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ إؾ  َّٗ ب٩ِٔ أَبٔی َو

ًَةُ  ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت ِّٙ َحً َِٟح ًَلَی ا زِٔب َهاصٔزٔی٩َ  َِ ِٟ ٥َ ََّل َیزَا٢ُ أَص١ُِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب ییحی، میشہ، داؤد نب ایب دنہ، ایب امثعؿ، دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا الہ رغب ہشیمہ قح رپ اغبل رںیہ ےگ اہیں کت ہک  ماتم اقمئ وہ اجےئ یگ۔

 ییحی نب ییحی، میشہ، داؤد نب ایب دنہ، ایب امثعؿ، دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رفس ںیم اجونرفں یک راعتی رکےن ےک مکح افر راہتس ںیم اریخ بش وک زپاؤ ڈاےنل یک اممؿ

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 وک زپاؤ ڈاےنل یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم رفس ںیم اجونرفں یک راعتی رکےن ےک مکح افر راہتس ںیم اریخ بش

     462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١، ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ إَٔذا َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٠ًََِیضَ  ًُوا  أرَِسٔ َٓ ٨َةٔ  ت٥ُِ فٔی اٟشَّ َضا ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق َوإَٔذا َسارَفِ ًُِلوا اِْلٔب١َٔ َحوَّ َ أ َٓ ِٟدِٔؼٔب  ت٥ُِ فٔی ا ِسُت٥ِ بٔا٠َِّٟی١ٔ َسارَفِ َِْر َوإَٔذا َْعَّ  ا اٟشَّ



 

 

ِی١ٔ  َِٟضَوا٦ِّ بٔا٠َّٟ ََّضا ٣َأَِوی ا َٓإ٧ٔ  َٙ ی ٔ اِجت٨َٔبُوا اٟرطَّ َٓ 

زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

افر بج  م کشخ اسیل ںیم رفس رکف وت دلجی دلجی ولچ افر بج  اراشد رفام ا بج  م زبسہ فایل زنیم ںیم رفس رکف وت افوٹنں وک ااکن ہصح دف

  م اریخ رات ںیم زپاؤ ڈاول وت راہتس ںیم ےس رپزیہ رکف ویکہکن رات ےک فتق فہ ہگج ڑیکفں وکمڑفں اک ناکھہن وہیت ےہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 رفس ںیم اجونرفں یک راعتی رکےن ےک مکح افر راہتس ںیم اریخ بش وک زپاؤ ڈاےنل یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س، سہی١، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َو  ٨َةٔ ًَ ت٥ُِ فٔی اٟشَّ َضا ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق َوإَٔذا َسارَفِ ًُِلوا اِْلٔب١َٔ َحوَّ َ أ َٓ ِٟدِٔؼٔب  ت٥ُِ فٔی ا ا٢َ إَٔذا َسارَفِ َٗ َیَضا َوإَٔذا َس٥ََّ٠  ِ٘ ٔ َبازُٔروا بَٔضا ن َٓ

َِٟضَوا٦ِّ بٔا٠َّٟ  َوابِّ َو٣َأَِوی ا ُٚ اٟسَّ ََّضا َُطُ إ٧ٔ َٓ  َٙ ی ٔ اِجت٨َٔبُوا اٟرطَّ َٓ ِسُت٥ِ   ِی١ٔ َْعَّ

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم، لیہس، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج 

 م زبسہ فایل زنیم ںیم رفس رکف وت افوٹنں وک اؿ اک ہصح دف افر بج  م کشخ اسیل ںیم رفس رکف وت دلجی دلجی ولچ افوٹنں ےک زمکفر وہ 

یک فہج ےس افر بج  م رات ےک اریخ ںیم زپاؤ ڈاول وت راہتس ےس ٹہ رک روک ویکہکن فہ رات ےک فتق اجونرفں ےک راےتس افر اجےن 

 ڑیکفں وکمڑفں ےک رہھٹےن یک ہگج وہیت ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم، لیہس، رضحت اوبرہریہ :  رافی

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

  

 ...رفس اک ذعاب اک ڑکٹاوہےن افر اانپ اکؾ وپرا رکےن ےک دعب اےنپ الہ فایعؽ ںیم دلجی فا

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمرفس اک ذعاب اک ڑکٹاوہےن افر اانپ اکؾ وپرا رکےن ےک دعب اےنپ الہ فایعؽ ںیم دلجی فاسپ آےن ےک اابحتس

     464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، اس٤ٌی١ ب٩ ابی اویص، ابو٣ؼٌب، زہزی، ٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، ٗتیبہ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ابوػاٟح، حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ٕب اٟزُّصِزٔیُّ َو٨ِ٣َُؼوُر َحسَّ ٌَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص َوأَبُو ٣ُِؼ ٨َٕب َوإِٔس٤َ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ُٗتَِیَبُة ٨َا  ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َو

٤ٔیِٔمُّ َوا٠َّٟ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی ب٩ُِ َس ثََک ُسَِمٌّ  ٠ُُِٗت ٤َٟٔأٟٕک َحسَّ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ُى  ِٔ

َذأب  ٌَ ِٟ ْة ٩ِ٣ٔ ا ٌَ رَفُ ِٗٔل ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٣َطُ َػأٟٕح  ٌَ َ ٥ِ ٧َِو٣َطُ َوك ُٛ ٍُ أََحَس  ی٨َ٤َِ

َضی  َٗ إَٔذا  َٓ ابَطُ  ٥ِ َورَشَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ١ِ إ حِّ ٌَ ٠ُِی َٓ ٥ِ ٧َِض٤ََتُط ٩ِ٣ٔ َوِجضٔطٔ  ُٛ  أََحُس

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، اامسلیع نب ایب افسی، اوببعصم، زرہی، وصنمر نب ایب زمامح، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب ییحی یمیمت، 

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رفس ذعاب اک ڑکٹا ےہ  اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

فہ ںیہمت  اےن اھکےن افر ےنیپ ےس رفک داتی ےہ بج  م ےس وکیئ اانپ اکؾ وپرا رکےل وت اےنپ الہ فایعؽ ںیم فاسپ آےن ںیم دلجی 

 رکے۔

ی، وصنمر نب ایب زمامح، ہبیتق نب دیعس، امکل، ییحی نب دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، الیعمس نب ایب افسی، اوببعصم، زرہ :  رافی

 ییحی یمیمت، اوباصحل، رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص رض :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اہللٔ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح  ٕ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ َحسَّ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ّة ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَٔظیَّ ِیًّل َوکَاَ٪ َیأِتٔیض٥ِٔ ُُِسَوّة أَِو  َٟ ُٚ أَص٠َِطُ  ٥َ کَاَ٪ ََّل یرَِطُ  ِیطٔ َوَس٠َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض 



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ فاولں ےک اپس رات ےک فتق رشتفی ہن الےت ےھت ہکلب آپ  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ

 یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس حبص  ا اشؾ رشتفی الےت ےھت۔

ہنع نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟورث، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ُِ  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ب٩ُِ 

ا٢َ کَاَ٪ ََّل یَِسُخ١ُ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

رطح زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولرث، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس 
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 رفاتی یک یئگ ےہ رفؼ رصػ ہی ےہ ہک یلہپ رفاتی ںیم ل

 زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولرث، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ سا٥ٟ، ہظی٥ سیار، یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥، سیار، طٌيی، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ُى  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ اْر ح و َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َسیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ َحسَّ ثَىٔی إِٔس٤َ ارٕ َحسَّ ٩ًَِ َسیَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  َٟطُ َحسَّ

َّی  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ  ٌِ ٤َِٟسٔی٨ََة َذَصب٨َِا ٩ًَِ اٟظَّ ٔس٨َ٣ِا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٕ َُزَاة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ اہللُ 

٤ُِِٟٔیَبةُ  َثُة َوَتِشَتحٔسَّ ا ٌٔ َِٟیًّل أَِی ًَٔظاّئ كَِی َت٤َِتٔظَم اٟظَّ َّی ٧َِسُخ١َ  ا٢َ أ٣َِض٠ُٔوا َحً َ٘ َٓ  ٨َِٟٔسُخ١َ 

یبعش، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی زغفہ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع الیعمس نب اسمل، میشہ ایسر، ییحی نب ییحی، میشہ، ایسر، 



 

 

فملس ےک اسھت ےھت بج مہ دمہنی ےچنہپ وت مہ ےن رہش ںیم دالخ وہان رشفع ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہھٹاجؤ اہیں کت ہک 

ولں فایل تورت اےنپ ابولں ںیم یھگنک رک ےل افر سج تورت اک مہ رات ینعی اشعء ےک فتق دالخ وہں ےگ اتہک رھکبے وہےئ اب

 اخفدن اغبئ راہ ےہ فہ اینپ االصح رک ےل۔

 الیعمس نب اسمل، میشہ ایسر، ییحی نب ییحی، میشہ، ایسر، یبعش، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، سیار، ًا٣ز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ إر  ٩ًَِ َسیَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َّی َح٤َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّی َتِشتَ  ا َحً ّٗ و ًَل َیأِتَْٔنَّ أَص٠َِطُ َُطُ َٓ ِیًّل  َٟ  ٥ِ ُٛ ٔس٦َ أََحُس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ٌَٔثةُ اہللُ  ٤ُِِٟٔیَبُة َوَت٤َِتٔظَم اٟظَّ  حٔسَّ ا

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ہبعش، ایسر، اعرم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

ں کت ہک ریغ احرض وشرہ فایل بج  م ںیم وکیئ رات ےک فتق رفس ےس فاسپ آےئ وت ااچکن اےنپ رھگ فاولں ےک اپس ہن اج ےچنہپ اہی

 تورت اینپ االصح رک ےل ینعی زری انػ ابؽ ومڈنےل افر رھکبے وہےئ ابولں فایل یھگنک رک ےل۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ہبعش، ایسر، اعرم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب، روح ب٩ ًبازة، طٌبہ، سیار :  راوی

ث٨َٔیطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ حَ  ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ ث٨ََا َسیَّاْر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ  بٔیٕب َحسَّ

 ییحی نب بیبح، رفح نب ابعدة، ہبعش، ایسر، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 ییحی نب بیبح، رفح نب ابعدة، ہبعش، ایسر :  رافی

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

  



 

 

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     470    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًاػ٥، طٌيی، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ا :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ و َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔيیِّ 

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ  اَٗ ّٗ و ِتَٔی أَص٠َُِط َُطُ ِیَبَة أَِ٪ َیأ َِ ِٟ ٥َ إَٔذا أَكَا٢َ اٟزَُّج١ُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب اشبر، دمحم انب رفعج، ہبعش، اعمص، یبعش، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ریغ احرضی یبمل وہیئگ وہ رات ےک فتق رھگ فاولں ےک اپس آےن ےس عنم رفام ا۔ےن اس صخش وک سج یک رھگ ںیم 

 دمحم نب اشبر، دمحم انب رفعج، ہبعش، اعمص، یبعش، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     471    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب، روح، طٌبہ :  راوی

َبُة بٔضَ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ث٨َٔیطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ ٔ و َحسَّ  َذا اِْلِٔس٨َاز

 ییحی نب بیبح، رفح، ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ییحی نب بیبح، رفح، ہبعش :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 تق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیماسمرف ےک ےئل رات ےک ف

     472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣حارب، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َِیطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب 

ًَثََراتٔض٥ِٔ  ٧ُُض٥ِ أَِو ی٠ََِت٤ُٔص  ِیًّل َیَتَدوَّ َٟ َٚ اٟزَُّج١ُ أَص٠َُِط  ٥َ أَِ٪ َیرِطُ  َوَس٠َّ



 

 

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، احمرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ابت ےس عنم رفام ا ہک آدیم رات ےک فتق رھگ اج ےچنہپ افر اؿ یک ایختن وک التش رکے افر اؿ ےک احالت ےس فاتیفق احلص 

 رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، احمرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا :  راوی

ِبُس  ًَ ا٢َ  َٗ  ٔ َیاُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ََّل أَِزرٔی و َحسَّ ِٔ ا٢َ ُس َٗ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ًَثََراتٔض٥ِٔ  ٧َُض٥ِ أَِو ی٠ََِت٤َٔص  ىٔی أَِ٪ َیَتَدوَّ ٌِ َِٟحٔسیٔث أ٦َِ ََّل َي  َصَذا فٔی ا

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل رافی رضحت ایفسؿ ےن اہک ہک ہی ہلمج دحثی ںیم ےس 

 ےہ  ا ںیہن ینعی اؿ یک ایختن وک التش رکے افر اؿ ےک احالت ےس فاتیفق احلص رکے۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ :  رافی

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

  

 اامرت افر الختف اک ایبؿ :   ابب

 اسمرف ےک ےئل رات ےک فتق اےنپ رھگ آےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل ب٩ ٣ٌاذ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبیسا :  راوی

اذٕ َحسَّ  ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ا َحسَّ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ث٨ََا أَبٔی 

٩ًَِ ا٨َّٟئ   ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًَثََراتٔض٥ِٔ ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب  ٧ُُض٥ِ أَِو ی٠ََِت٤ُٔص  ٥ِ یَِذَُکِ َیَتَدوَّ َٟ ٚٔ َو و ُ اَصةٔ اٟرطُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ برَٔکَ َّی اہللُ   یِّ َػل

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دیبع اہلل نب اعمذ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رات ےک فتق رھگ آےن

 تہ رفاتی رکےت ںیہ افر ہی ہلمج ذرک ںیہن ایک رھگ ےک احالت اک سسجت افر رھگ فاولں یک زمکفرویں رپ علطم وہ۔یک رکا

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دیبعاہلل نب اعمذ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

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

  

 اکشر اک ایبؿ : ابب

 ...الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     475    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث، ًسی ب٩ حات٥اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، جزیز، ٨٣ؼور ابزا :  راوی

ا٦ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ا

 ِٟ ِٟکًَٔلَب ا ِّی أُِرٔس١ُ ا ٔن ٥ََّ٠ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِبَک ا َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  ًَلَیَّ َوأَذَُِکُ اِس٥َ اہللٔ  ُی٤ِٔش٩َِٜ  َٓ ٤ََة  َّ٠ ٌَ ٤ُ

 ٌَ َِٟیَص ٣َ َضا ک٠َِْب  ِٛ ٥َِٟ َيرِشَ َت٩َ٠ِ ٣َا  َٗ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َت٩َ٠ِ  َٗ ٠ُُِٗت َوإِٔ٪  َٓک١ُِ  ٠َِیطٔ  ًَ َت اِس٥َ اہللٔ  َٓ َوَذََکِ َٟطُ  ٠ُُِٗت  ِّی أَِرمٔی َضا  إٔن

ًَل  َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ َٓک٠ُُِط َوإِٔ٪ أََػابَُط بٔ  َٚ َدزَ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَت بٔا َ٘ َٓ أُٔػیُب  َٓ ِیَس  َزأق اٟؼَّ ٌِ ٔ٤ِٟ  َتأِک٠ُِطُ بٔا

ض ایک اے ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب اح م ےس رفاتی ےہ رفامےت ےہ ہک ںیم ےن رع

اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم الھکسےئ ےئگ وتکں وک اتجیھب وہں افر فہ ریمے ےیل اوکس رفک رےتھک ےہ افر ںیم اس رپ اہلل اک 

ایک انؾ یھب زپھ اتیل وہں وت آپ ےن رفام ا بج وت اےنپ الھکسےئ ےئگ ےتک وک گ ےجی افر اس رپ اہلل اک انؾ ےل وت وت اےس اھک ںیم ےن رعض 

ارگہچ فہ اےس امر ڈاےل آپ ےن رفام ا ارگہچ فہ اےس امر ڈاےل رشط ہی ہک وکیئ افر اتک اس ےک اسھت ہن لم ایگ وہ ںیم ےن آپ ےس 

ر وہ رعض ایک ںیم ریغب رپ اک ریت اکشر وک امرات وہں افر فہ رم اجات ےہ آپ ےن رفام ا بج وت ریغب رپ ےک ریت اکشر وک امرے افر فہ اس ےک اپ

 وت اےس اھک ےل افر ارگ فہ ریت ےک رعض ےس )اکشر( رم اجےئ وت رھپ وت اےس تم اھکاجےئ 

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، وصنمر اربامیہ، امہؾ نب احرث، دعی نب اح م :  رافی

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

  

 اک ایبؿاکشر  :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـی١، طٌيی، حرضت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

٩ًَِ بََیإ٪  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ

٤ََّ٠ةَ  ٌَ ٤ُِٟ بََک ا ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِت لِٔکَ َ٘ َٓ ِٟکًَٔلٔب  ٔ ا ِو٦ْ َنٔؼیُس بَٔضٔذظ َٗ َّا  ٠ُُِٗت إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ک١ُِ  اہللُ  َٓ ٠ًََِیَضا  َت اِس٥َ اہللٔ  َوَذََکِ

ا ُٖ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ٤٣َّٔ ِّی أََخا إٔن َٓ ًَل َتأِک١ُِ  َٓ إِٔ٪ أَک١ََ  َٓ ِٟک٠َُِب  َت٩َ٠ِ إَّٔلَّ أَِ٪ َیأِک١َُ ا َٗ ٠َِیَک َوإِٔ٪  ًَ ٔشطٔ َوإِٔ٪  أ٣ََِش٩َِٜ  ِٔ ًَلَی َن ٤ََّا أ٣ََِشَک  إ٧ٔ

ًَل َتأِک١ُِ  َٓ َُِْرَٔصا  ْب ٩ِ٣ٔ  ََٟلَضا لِٔکَ  َخا

دعی نب اح م ےس رفاتی ےہ رفامےت ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف، یبعش، رضحت

وپاھچ ہک مہ ولگ اؿ وتکں ےس اکشر رکےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفام ا بج وت اےنپ الھکسےئ ےئگ ےتک وک )اکشر ےک ےیل( 

ےن ریتے ےیل رفک راھک ےہ ارگہچ اس ےن امر ڈاال وہ  ااےئ اس ےک گ ےجی افر اس رپ اہلل اک انؾ یھب ےل وت اس ںیم ےس اھک ےسج اس 

 ےن ارگ ےتک ےن ہن اس اجونر ںیم ےس اھک ایل وہ ارگ اس ےتک ےن اھک ایل وہ وت وت اس ںیم ےس ہن اھک ویکہکن ےھجم ڈر ےہ ہک وہ اتکس ےہ ہک ےتک

  یھب لم اجںیئ وت ہن اھکاےنپ ےیل اکشر ایک وہ افر ارگ ریتے وتکں ےک اسھت اس ےک العفہ افر ےتک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف، یبعش، رضحت دعی نب اح م :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابی طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ابی سرف، طٌيی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ  و َحسَّ  ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ رَفٔ  اٟشَّ

 َٓ  ٔ ظ ا٢َ إَٔذا أََػاَب بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ زِٔؿطٔ َحات٥ٕٔ  ٌَ ک١ُِ َوإَٔذا أََػاَب بٔ

ُِٟت  َ ًَل َتأِک١ُِ َوَسأ َٓ َُّط َوٗٔیْذ  إ٧ٔ َٓ َت١َ  َ٘ َت اِس٥َ  َٓ ا٢َ إَٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِبَک َوَذََکِ َ٘ َٓ ِٟک٠َِٔب  ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٍَ ک٠َِ  إِٔ٪ َوَجِسُت ٣َ َٓ ٠ُُِٗت  ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن ٤ََّا أ٣ََِشَک  َُّط إ٧ٔ إ٧ٔ َٓ ًَل َتأِک١ُِ  َٓ إِٔ٪ أَک١ََ ٨ِ٣ُٔط  َٓ ک١ُِ  َٓ ًَل أَِزرٔی أَیُُّض٤َا ٔيی ک٠َِّبا آاہللٔ  َٓ ََخَ 

 ٔ َُِْرٔظ ًَلَی  ٥ِ ُتَش٥ِّ  َٟ ًَلَی ک٠َِبَٔک َو ِیَت  ٤ََّا َس٤َّ إ٧ٔ َٓ ًَل َتأِک١ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ  أََخَذُظ 

 دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل



 

 

اہلل ہیلع فملس ےس ریغب رپ ےک ریت ےک اکشر ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ فہ اکشر ریت یک داھر ےس رما یلص 

ہیلع  وہ وت اےس اھکول افر ارگ فہ ریت ےک رعض ےس رما وہ وت فہ وموقزہ ینعی وچٹ اھک ا وہا ےہ اےس ہن اھکؤ افر ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل

ِ اہلل یھب  ہہ ےل وت اکشر اھک اتکس ایہفر ارگ ےتک ےن )اس اکشر ںیم( ےس اھک ایل وت وت ہن اھک 
ِ
 

ویکہکن فملس ےس ےتک وک وھچڑے افر اس رپ ِب

اس وصرت ںیم ےتک ےن اےنپ ےیل اکشر ایک وہاگ افر اس ےن رعض ایک ہک ارگ ریمے ےتک ہک اسھت وکیئ اتک لم اجےئ افر ےھجم ولعمؾ ہن 

ِ اہلل زپیھ ےہ افر اس ےک  وہ ہک
ِ
 

اؿ دفونں وتکں ںیم ےس سک ےن اکشر ایک ےہ آپ ےن رفام ا وت وت ہن اھک ویکہکن وت ےن اےنپ ےتک رپ ِب

ِ اہلل ںیہن زپیھ۔
ِ
 

 العفہ دفرسے ےتک رپ وت ےن ِب

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی سرف، طٌيی، ًسی ب٩ حات٥، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی یحٌی ب٩ ایوب ب٩ ٠ًیہ، طٌبہ، ًبساہلل  :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٢َ َوأَِخبََرنٔی ُط َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ و٢ُ و َحسَّ ُ٘ ٔيیَّ َي ٌِ ُت اٟظَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ رَفٔ 

ًَٔسیَّ ب٩َِ  ُت  ٌِ ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َطُ  َس٤ٔ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ وَُّل َسأ ُ٘  َحات٥ٕٔ َي

ییحی نب اویب نب ہیلع، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، دعی نب اح م، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

  ہیلع فملس ےس ریت ےس اکشر رکےن اک وپاھچ افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک رفامیئ۔ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل

 ییحی نب اویب نب ہیلع، ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس، یبعش، دعی نب اح م، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌالٰی ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبسی، ٨ُسر، طٌبہ، ًبساہلل ب٩ ابی، سرف٧اض، طٌبہ، طٌيی، حرضت ًسی حات٥ رضی اہلل ت :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَ  ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ ِبسٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َبُة و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٧َإض َذََکَ ُط رَفٔ َو بٔی اٟشَّ

ُِٟت َرُسو٢َ ا َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیَّ ب٩َِ َحات٥ٕٔ  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔيیِّ  ٌِ َٔک ٩ًَِ اٟظَّ َزأق ب٤ِٔٔث١ٔ ذَٟ ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ہللٔ َػل

اوبرکب نب انعف دبعی، دنغر، ہبعش، دبعاہلل نب ایب، رفسانس، ہبعش، یبعش، رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

  آےگ ایس رطح دحثی ذرک رفامیئےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ریت اکشر رکےن اک وپاھچ رھپ

 اوبرکب نب انعف دبعی، دنغر، ہبعش، دبعاہلل نب ایب، رفسانس، ہبعش، یبعش، رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیمالھکس

     480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زَکیا، ًا٣ز، حرضت ًسی حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ

 َٓ زِٔؿطٔ  ٌَ ک٠ُِطُ َو٣َا أََػاَب بٔ َٓ  ٔ ظ ا٢َ ٣َا أََػاَب بَٔحسِّ َ٘ َٓ َزأق  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ َػِیٔس ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َػل ُِٟتطُ  َ ُضَو َوٗٔیْذ َوَسأ

 ِٟ إِٔ٪ َوَجِسَت ٨ًَِٔسُظ ک٠َِ َػِیٔس ا َٓ إٔ٪َّ َذکَاَتطُ أَِخُذُظ  َٓ ک٠ُِطُ  َٓ ٥َِٟ َیأِک١ُِ ٨ِ٣ٔطُ  ٠َِیَک َو ًَ ا٢َ ٣َا أ٣ََِشَک  َ٘ َٓ َدٔظیَت أَِ٪ ک٠َِٔب  َٓ ّبا آََخَ 

 َٟ ًَلَی ک٠َِبَٔک َو َت اِس٥َ اہللٔ  ٤ََّا َذََکِ ًَل َتأِک١ُِ إ٧ٔ َٓ َت٠َُط  َٗ ِس  َٗ طُ َو ٌَ ٔ َیُٜوَ٪ أََخَذُظ ٣َ ًَلَی َُِْرٔظ ُظ   ٥ِ َتِذَُکِ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرک ا، اعرم، دعی نب اح م، رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ےہ ہک ںیم ےن 

وہ وت اھک ےتکس ںیہ افر  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ریت ےک اکشر ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ ےن رفام ا ارگ اکشر ریت یک داھر ےس امرا

ارگ اس ےک رعض ےس امرا وہ وت فہ وموقذہ ینعی وچٹ اھک ا وہا ےہ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےتک ہک اکشر ہک ابرے ںیم 

اک ڑکپ انیل یہ ذحب رک وپاھچ وت آپ ےن رفام ا سج اکشر وک اتک ڑکپ ےل افر اتک اس ںیم ےس ہن اھکےئ وت اس وک اھک ےتکس ںیہ ویکہکن اکشر وک ےتک 

دانی ےہ افر ارگ اس اکشر ےک اسھت وکیئ دفرسا اتکیھب دےھکی افر ےھجت اس ابت اک ادنہشی وہ ہک دفرسے ےتک ےن یھب اس ہک اسھت ڑکپا 

 ےتک رپ اہلل اک انؾ ںیہن ایلوہاگ افر اےس امر ڈاال وہاگ وت رھپ اےس ہن اھک ویکہکن وت ےن اہلل اک انؾ اےنپ ےتک رپ ایل ےہ اےنپ ےتک ہک العفہ دفرسے 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زرک ا، اعرم، رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ںیمالھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ 

     481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، زَکیا ب٩ ابی زائسہ :  راوی

یَّاُئ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة بَٔضَذا  ث٨ََا َزََکٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٔ و َحسَّ ٔ اِْل  ِس٨َاز

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، زرک ا نب ایب زادئہ، رضحت زرک ا نب ایب زادئہ اس دنس ےک اسھت ایس رطح ہی رفاتی ےہ ایبؿ 

 رکےت ںیہ

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، زرک ا نب ایب زادئہ :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وٟیس ب٩ ًبساٟح٤یس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، سٌیس ب٩ ٣رسوٚ، طٌيی :  راوی

ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََ و َحسَّ ٕٚ َحسَّ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َرِسُ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟح٤ٔیٔس َحسَّ ِبٔس ا ًَ ا َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ 

َّطُ َسأ٢ََ اٟ ٨ََٟا َجاّرا َوَزخٔیًّل َوَربٔیّلا بٔا٨َِّٟضَزی٩ِٔ أ٧َ ًَسٔیَّ ب٩َِ َحات٥ٕٔ َوکَاَ٪  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔيیُّ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َّئ اٟظَّ َّی اہللُ  یَّ َػل

 َ٤َّ َٓإ٧ٔ ًَل َتأِک١ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ ِس أََخَذ ََّل أَِزرٔی أَیُُّض٤َا أََخَذ  َٗ ٍَ ک٠َِٔيی ک٠َِّبا  أَٔجُس ٣َ َٓ ا٢َ أُِرٔس١ُ ک٠َِٔيی  ًَلَی َٗ ٥َِٟ ُتَش٥ِّ  ًَلَی ک٠َِبَٔک َو ِیَت  ا َس٤َّ

 ٔ  َُِْرٔظ

رفعج، ہبعش، دیعس نب ورسفؼ، یبعش، دعی نب اح م، رضحت یبعش ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل، دمحم نب 

رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس افر فہ امہرے اسمہےئ ےھت افر  ماؾ رہننی ںیم امہرے رشکی اکر ےھت اوہنں ےن یبن 

وھچڑات وہں افر ںیم ےتک ےک اسھت اکی دفرسا اتک اپات وہں اس ےن اکشر ڑکپا یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک ںیم اانپ اتک )اکشر ےئلیک( 

 وہا وہات ےہ ںیم ںیہن اجاتن ہک اؿ ںیم ےس سک ےتک ےن اکشر ڑکپا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ہن اھک ویکہکن وت ےن اےنپ ےتک

 انؾ ںیہن ایلرپ اہلل اک انؾ ایل ےہ افر اےنپ العفہ دفرسے ےتک رپ اہلل اک 

 دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیعس نب ورسفؼ، یبعش :  رافی

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

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ، طٌيی، حرضت ًسی حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ََح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ  

٥َ ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ح دمحم نب فدیل دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، یبعش، دعی نب اح م، رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ایسیس رط

 دحثی لقن رفامیئ

 دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح، یبعش، رضحت دعی اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب فدیل :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وٟیسب٩ طحاَ سٜونی، ًلی ب٩ ٣شہز، ًاػ٥، طٌيی، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَٔسیِّ   ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ُٜونٔیُّ َحسَّ َٕ اٟشَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُطَحا ثَىٔی ا ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ لٔی  ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ  َٗ

٠َِیَک  ًَ إِٔ٪ أ٣ََِشَک  َٓ َٓاذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ  ٥َ إَٔذا أَِرَس٠َِت ک٠ََِبَک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓاذِبَِحُط َوإِٔ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا  َتُط َحیًّ ِٛ أَِزَر َٓ

 ٍَ ک٠ُِطُ َوإِٔ٪ َوَجِسَت ٣َ َٓ ٥َِٟ یَأِک١ُِ ٨ِ٣ٔطُ  َت١َ َو َٗ ِس  َٗ َتطُ  ِٛ َت٠َطُ أَِزَر َٗ ََّک ََّل َتِسرٔی أَیُُّض٤َا  إ٧ٔ َٓ ًَل َتأِک١ُِ  َٓ َت١َ  َٗ ِس  َٗ ک٠َِبَٔک ک٠َِّبا ََُِْرُظ َو

ک١ُِ  َٓ ٥ِ٠َ َتحِٔس ٓٔیطٔ إَّٔلَّ أَثََز َسِض٤َٔک  َٓ ٨ًََِک یَِو٣ّا  َُاَب  إِٔ٪  َٓ َٓاذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ  ا  إِٔ٪ ٔطئَِت َوإِٔ٪ َوَجِسَتُط َُغٔ َوإِٔ٪ َر٣َِیَت َسِض٤ََک  ّ٘ ي

ًَل َتأِک١ُِ  َٓ ٤َِٟأئ   فٔی ا

فدیلنب اجشع وکسین، یلع نب رہسم، اعمص، یبعش، دعی نب اح م، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفام ا ےہ ہک 

 ریتے اکشر وک ڑکپ ےل افر وت ھجم ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج وت اانپ اتک وھچڑے افر اہلل اک انؾ یھب ےل رھپ ارگ فہ اتک

اےس زدنہ اپ ےل وت اےس ذحب رک دے افر ارگ اس ےک اکشر وک ےتک ےن امر ڈاال ےہ افر ےتک ےن اس ےس اھک ا ںیہن وت اےس اھک اتکس ےہ افر 

اجاتن ہک اس اکشر وک سک ےتک ےن  ارگ وت اےنپ ےتک ےک اسھت وکیئ دفرسا اتک اپےئ افر اس ےن فہ اکشر امر ڈاال وہ وت اےس ہن اھک ویکہکن وت ںیہن



 

 

افر وکیئ  امرا ےہ افر ارگ وت اانپ ریت ےکنیھپ وت اہلل اک انؾ ےل رھپ ارگ فہ اکشر اکی دؿ ھجت ےس اغبئ رےہ افر اس اکشر ںیم اےنپ ریت ےک العفہ

 اھک۔اشنؿ ہن اپےئ وت ارگ وت اچےہ وت اھک افر ارگ وت اس اکشر وک اپین ںیم ڈفاب وہا اپےئ وت اےس ہن 

 فدیلنب اجشع وکسین، یلع نب رہسم، اعمص، یبعش، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     485    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ًاػ٥، طٌيی، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ْ  ٞٔ أَِخبََر٧َا  ٤َُِٟباَر ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ُِٟت َرُسو٢َ َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ   ٩ًَِ

َٓإِٔ٪ َوَجِستَ  َٓاذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ   َٝ ا٢َ إَٔذا َر٣َِیَت َسِض٤َ َٗ ِیٔس  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َٓک١ُِ إَّٔلَّ أَِ٪ َتحَٔسُظ اہللٔ َػل َت١َ  َٗ ِس  َٗ ُط 

َٝ ََّل تَ  َّ إ٧ٔ َٓ ٍَ فٔی ٣َإء  َٗ ِس َو َٗ َٝ َت٠َُط أَِو َسِض٤ُ َٗ ٤َِٟاُء   ِسرٔی ا

ییحی نب اویب، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص، یبعش، دعی نب اح م، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ےہ 

وت اہلل اک انؾ ےل ارگ وت  ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکشر ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ ےن رفام ا بج وت اانپ ریت ےکنیھپ

ںیم  اوکس رما وہا اپےئ وت اےس اھکےل  ااےئ اس ےک ہک ارگ وت اےس اپین ںیم ڈفاب وہا اپےئ وت اےس ہن اھک ویکہکن وت ںیہن اجاتن ہک فہ اپین

 ڈفب رک رما ےہ  ا ریت ےک ےکنیھپ یک فہج ےس رما ےہ

 رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب اویب، دبعاہلل نب ابمرک، اعمص، یبعش،  :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٫از ب٩ رسی، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ رشیح، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، حرضت ث٠ٌبہ خظىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َة ب٩َِ یَ  ٌَ ُت َربٔی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕح  ٩ًَِ َحِیَوَة ب٩ِٔ رُشَ ٤َُِٟباَرٔک  ث٨ََا اب٩ُِ ا یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ و٢ُ أَخِ َحسَّ ُ٘ ٣َِظقٔیَّ َي بََرنٔی زٔیَس اٟسِّ

َّی اہللُ  وَُّل أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ُِٟدَظىٔیَّ َي ٠ََبَة ا ٌِ ُت أَبَا َث ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَائُٔذ اہللٔ  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  أَبُو إِٔزرٔیَص  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

َٜٔتأب ٧َأِک١ُُ فٔی آ٧َٔیتٔض٥ِٔ َو  ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل ِو٦ َٗ َّا بٔأَِرٔق  َّٟٔذی إ٧ٔ ٥َّٔ٠ أَِو بٔک٠َِٔيی ا ٌَ ٤ُِٟ ِؤسی َوأَٔػیُس بٔک٠َِٔيی ا َ٘ أَِرٔق َػِیٕس أَٔػیُس بٔ

 ٔ٣ ٕ ِو٦ َٗ ٥ُِ بٔأَِرٔق  َّٜ َت أ٧َ ا ٣َا َذََکِ ا٢َ أ٣ََّ َٗ َٔک  ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّٟٔذی َیٔح١ُّ  أَِخبٔرِنٔی ٣َا ا َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َٜٔتأب َتأِک٠ُُوَ٪ فٔی َِٟیَص ب٤ُٔ ٩ِ أَص١ِٔ اِل

 ٔ أُِش٠ُوَصا ث٥َُّ ک٠ُُوا ٓٔیَضا َوأَ آ٧َٔیت َٓ ٥ِ َتحُٔسوا  َٟ ًَل َتأِک٠ُُوا ٓٔیَضا َوإِٔ٪  َٓ ََُِْر آ٧َٔیتٔض٥ِٔ  إِٔ٪ َوَجِست٥ُِ  َٓ ََّک بٔأَِرٔق ض٥ِٔ  َت أ٧َ ا ٣َا َذََکِ َّ٣

اذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ ث٥َُّ ک١ُِ َو٣َا أََػِبَت بٔک٠َِبَٔک ا َٓ ِؤسَک  َ٘ ٤َا أََػِبَت بٔ َٓ َٓاذَُِکِ اِس٥َ اہللٔ ث٥َُّ ک١ُِ َو٣َا أََػِبَت بٔک٠َِبَٔک َػِیٕس   ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ

َٓک١ُِ  َت َذکَاَتُط  ِٛ أَِزَر َٓ  ٥ٕ َّ٠ ٌَ َِٟیَص ب٤ُٔ َّٟٔذی   ا

انھد نب رسی، انب ابمرک، ویحة نب رشحی، رہعیب نب سیدی دیقشم، رضحت ہبلعث ینشخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ 

اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آ ا افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ الہ اتکب وقؾ ےک کلم ںیم رےتہ ںیہ مہ اؿ ےک  اہلل یلص

ربونتں ںیم اھکےت ںیہ افر امہرا کلم اکشر اک کلم ےہ )ینعی امہرے کلم ںیم رثکت ےس اکشر ایک اجات ےہ( ںیم اینپ نامؿ ےس اکشر رکات 

 وہےئ ےتک ےس اکشر رکات وہں  ا اس ےتک ےس اکشر رکات وہں وج الھکس ا وہا ںیہن ےہ وت آپ ےھجم ربخ دںی وہں افر ںیم اےنپ الھکسےئ

ہک امہرے ےیل اس ںیم ےس وکاسن اکشر الحؽ ےہ؟ آپ ےن رفام ا ہک وت ےن وج ذرک ایک ہک  م الہ اتکب ےک کلم ںیم رےتہ وہ افر ایہن 

ونتں ےک العفہ افر ربنت اپف وت  م اؿ ےک ربونتں ںیم ہن اھکؤ افر ارگ ربنت ہن اپؤ وت  م اؿ ےک ربونتں ںیم اھکےت وہ وت ارگ  م اؿ ےک رب

ےک ربونتں ےک دوھ ڈاول رھپ اس ںیم اھکؤ افر وج وت ےن ذرک ایک ہک ریتے کلم ںیم اکشر ایک اجات ےہ وت بج اینپ نامؿ ےس اکشر رکے افر 

اھکےل افر وجریتا اھکس ا وہا اتک اکشر رکے افر رھپ اس رپ اہلل اک انؾ ےل وت رھپ وت اس وک اھکات ےہ اس رپ اہلل اک انؾ یھب ےل وت رھپ وت اس وک 

 افر ارگ وت ےن ریغ الھکسےئ وہےئ ےتک ےس اکشر ایک وت ارگ وت ےن اس اکشر وک زدنہ اپ ا وت اس وک ذحب رک ےک اھک اتکس ےہ۔

  نب سیدی دیقشم، رضحت ہبلعث ینشخ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانھد نب رسی، انب ابمرک، ویحة نب رشحی، رہعیب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 الھکسےئ ےئگ وتکں ےس اکشر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     487    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، زہْر ب٩ رحب، ٣ْقی، حیوہ، اب٩ ٣بارک، اب٩ وہب :  راوی

ص٤َُا  ُئ لِٔکَ ٤ُِِْٟقٔ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزصَِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ ٧َِحَو و َحسَّ ٩ًَِ َحِیَوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ِوضٔ  َحٔسیٔث  َ٘ ِٟ ٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیطٔ َػِیَس ا َٟ ََُِْر أَ٪َّ َحٔسیَث اب٩ِٔ َوصِٕب  ٤َُِٟباَرٔک   اب٩ِٔ ا

اوباطرہ، انب فبہ، زریہ نب رحب، رقمی، ویحہ، انب ابمرک، انب فبہ، اس دنس ےک اسھت ہی دحثی انب ابمرک یک ذموکرہ 



 

 

 ھت اکشر رکےن اک ذرک ںیہن ےہدحثی یک رطح وقنمؽ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس رفاتی ںیم نامؿ ےک اس

 اوباطرہ، انب فبہ، زریہ نب رحب، رقمی، ویحہ، انب ابمرک، انب فبہ :  رافی

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

  

 ...اکشر ےک اغبئ وہےن ےک دعب رھپ لم اجےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 ر اک ایبؿاکش :   ابب

 اکشر ےک اغبئ وہےن ےک دعب رھپ لم اجےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     488    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪ رازی، ابوًبساہلل، ح٤از ب٩ خاٟسخیان، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ اب٩ جبْر، حرضت  :  راوی

 ابوث٠ٌہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ او ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َِٟدیَّاُن  ازُ ب٩ُِ َخأٟٕس ا ًَِبٔس اہللٔ َح٤َّ ث٨ََا أَبُو  ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٩ًَِ یََة ب٩ِٔ َػأٟٕح 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ََبَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ َٓک٠ُِطُ  ب٩ِٔ ُجَبِْر َتُط  ِٛ أَِزَر َٓ ٨ًََِک  اَب  َِ َٓ ا٢َ إٔذَا َر٣َِیَت بَٔشِض٤َٔک  َٗ َوَس٥ََّ٠ 

ِن 
ٔ

٥ِ ی٨ُِت َٟ  ٣َا 

علہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص

 

 دمحم نب رہماؿ رازی، اوبدبع اہلل، امحد نب اخدلایخط، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح انب ریبج، رضحت اوبت

 وہےئ رفامےت ںیہ ہک بج وت اانپ ریت ےکنیھپ رھپ فہ اکشر ھجت ےس اغبئ وہ اجےئ افر رھپ وت اےس اپےل وت اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت

 اس اکشر وک اھک اتکس ےہ رشط ہی ےہ ہک فہ دبوبدار ہن وہ اجےئ

علہ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب رہماؿ رازی، اوبدبعاہلل، امحد نب اخدلایخط، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح انب ریبج، رضحت ا :  رافی

 

وبت

 ہنع

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشر ےک اغبئ وہےن ےک دعب رھپ لم اجےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     489    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسی، ٣ٌاویہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبْر ب٩ نْٔر، ابوث٠ٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

ِبٔس اٟزَّ  ًَ  ٩ًَِ اؤَیُة  ٌَ ثَىٔی ٣ُ ٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ بِ و َحسَّ ٩ًَِ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبِْر  ٕ ِْر َٔ ٩ٔ نُ



 

 

َس ثًََلٕث  ٌِ َّٟٔذی یُِسرُٔک َػِیَسُظ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ََبَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث ِن أَبٔیطٔ 
ٔ

٥ِ ی٨ُِت َٟ ک٠ُِطُ ٣َا  َٓ 

اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، نعم نب یسیع، اعمفہی، دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، اوبہبلعث ریض 

رفاتی رکےت ںیہ اس آدیم ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک سج ےن اےنپ اکشر وک نیت دؿ ےک دعب اپ ایل فہ اےس اھک اتکس ےہ رشط ہی ہک 

 اس ںیم دبوب دیپا ہن وہیئگ وہ

 ریبج نب ریفن، اوبہبلعث ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ادمح نب ایب فلخ، نعم نب یسیع، اعمفہی، دبعارلنمح نب  :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشر ےک اغبئ وہےن ےک دعب رھپ لم اجےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     490    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًًلء، ٣ٜحو٢، ابوث٠ٌبہ خظىی، حرضت ث٠ٌبہ خظىی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا اؤیََة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ ٣َُِٜحو٢ٕ  ًَلٔئ 

ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ حَ  َٗ ِیٔس ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحٔسیَثُط فٔی اٟؼَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدَظىٔیِّ  ٠ََبَة ا ٌِ اؤیََة َث ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  سَّ

 ٔ ٕ َوأَبٔی اٟزَّاصٔز ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبِْر ًَ  ٥َِٟ ٩ًَِ َُّط  ًَلٔئ ََُِْر أ٧َ ٌَ ِٟ ُِٟدَظىٔیِّ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا ٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث  ٕ ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبِْر یَّٔة 

ًِطُ  َس َٓ َن 
ٔ

َس ثًََلٕث إَّٔلَّ أَِ٪ ی٨ُِت ٌِ ِٟک٠َِٔب ک٠ُِطُ َب ا٢َ فٔی ا َٗ  یَِذَُکِ ٧ُُتو٧ََتطُ َو

اصحل، العء، ،لوحؽ، اوبہبلعث ینشخ، رضحت ہبلعث ینشخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی لقن رکےت وہےئ رفامےت ںیہ اس دنس یک رفاتی ںیم دبوب اک ذرک ںیہن افر ےتک ےک اکشر ےک ابرے 

فہ اکشر لم اجےئ وت اےس اھک ا اج اتکس ےہ نکیل ارگ اس ےس دبوب آےئ وت  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا نیت دؿ ےک دعب یھب ارگ

 رھپ اےس وھچڑ دے

 دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، اعمفہی نب اصحل، العء، ،لوحؽ، اوبہبلعث ینشخ، رضحت ہبلعث ینشخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

     491    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، اسحٙ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ابوازریص، ابوث٠ٌبہ :  راوی

 َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح َیاُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ اِْلََخَ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٠ََبَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ ًَُیِی٨ََة   ٥َ

ُٙ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز فٔی َحٔسی ٍٔ َزاَز إِٔسَح بُ ا٦َ اٟشَّ س٨َ٣ِٔا اٟظَّ َٗ َّی  ٍِ بَٔضَذا َحً ٥ِ َنِش٤َ َٟ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َو َٗ  ثٔض٤َٔا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ااحسؼ ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبادرسی، اوبہبلعث ےس رفاتی ےہ رفام ا ہک یبن

عنم رفام ا ےہ ااحسؼ افر انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہ اکی داتن فاےل دردنے اھکےن ےس

 ہی زادئ ےہ ہک زرہی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن کلم اشؾ آےن کت اس دحثی وک ںیہن انس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، اقحس، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبادرسی، اوبہبلعث :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

     492    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، ابوازریص خوَّلنی، ابوث٠ٌبہ خظىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٍَ أَبَا و َحسَّ َُّط َس٤ٔ َدِوََّلنٔیِّ أ٧َ

 ِٟ ٠ََبَة ا ٌِ ا٢َ َث َٗ  َٔ َبا ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٥َِٟ ُدَظىٔیَّ َي اب٩ُِ ٔطَضإب َو

َضأئ أَص١ِٔ  َ٘ ُٓ ثَىٔی أَبُو إِٔزرٔیَص َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ  َّی َحسَّ ِٟٔحَحازٔ َحً ٍِ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائ٨َٔا بٔا ٔ  أَِس٤َ ا٦  اٟظَّ

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث ینشخ، رضحت ہبلعث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہ اکی داتن فاےل دردنے اھکےن ےس عنم رفام ا انب اہشب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی 

 ےک اہقفء ںیم ےس ےھت اجحز ےک املعء ےس ںیہن  ین اہیں کت ہک اوبادرسی ےن ہی دحثی ھجم ےس ایبؿ یک افر فہ اشؾ دحثی اےنپ

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث ینشخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

     493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوازریص خوَّلنی، ابوث٠ٌبہ خظىیہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب،  :  راوی

َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ابِ  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ٤ًَِْزو َي ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا  ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ثَُط  ٩َ ٔطَضإب َحسَّ

ُِٟدَظىٔیِّ أَ٪َّ  ٠ََبَة ا ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َث َِٟدِوََّلنٔیِّ  َٔ إِٔزرٔیَص ا َبا ٩ًَِ أَک١ِٔ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث، ینشخ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

  ےس عنم رفام ا ےہفملس ےن رہ اکی داتن فاےل دردنے اھکےن

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، اوبادرسی وخالین، اوبہبلعث ینشخ :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

  رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیمرہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل

     494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ ابی ذئب، ٤ًزو ب٩ حارث، یو٧ص ب٩ یزیس، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس،  :  راوی

ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابوػاٟح،  ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ یحٌی، یوسٕ ب٩ ٣اجظو٪

 زہزی، یو٧ص، ٤ًزو، ػاٟح، یوسٕ، زہزی

٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص َواب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب َو اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ َِٟحارٔٔث َویُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس و َحسَّ ا

 ِ َُْ ث٨ََا َیحِ َو ٕ ح و َحسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا رُص٥ُِ ح و َحسَّ

 ٔ وَب ب٩ِٔ إ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا ا ٤َِٟأجُظؤ٪ ح و َحسَّ ُٕ ب٩ُِ ا ُض٥ِ یُوُس ٩ًَِ َػأٟٕح ک٠ُُّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ بَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس

 َٕ ُض٥ِ َذََکَ اِِلَک١َِ إَّٔلَّ َػأّٟحا َویُوُس ٤ِزٕو ک٠ُُّ ًَ ٔ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث یُو٧َُص َو ٩ًَِ ک١ُِّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز إٔ٪َّ َحٔسیَثُض٤َا ٧ََهی  َٓ

 ٍٔ بُ  ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

رہ، انب فبہ، امکل نب اسن، انب ایب ذبئ، رمعف نب احرث، ویسن نب سیدی، دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، ییحی اوباط

نب ییحی، ویفس نب اموشجؿ ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، زرہی، ویسن، رمعف، اصحل، ویفس، زرہی ےن 



 

 

ویسن افر رمعف یک رفاتی یک رطح دحثی لقن یک ےہ افر اؿ بس ےن اھکےن اک ذرک ایک ےہ  ااےئ اصحل افر  اؿ فلتخم اانسد ےک اسھت

 ویفس یک رفاتی ےک ہک اس ںیم رصػ رہ اکی داتن فاےل دردنے یک اممتعن اک ذرک ےہ۔

راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ،  اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، انب ایب ذبئ، رمعف نب احرث، ویسن نب سیدی، دمحم نب :  رافی

رمعم، ییحی نب ییحی، ویفس نب اموشجؿ ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، زرہی، ویسن، رمعف، اصحل، ویفس، 

 زرہی

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

  

 ر اک ایبؿاکش :   ابب

 رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

     495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک، اس٤ٌی١ ب٩ ابی حٜی٥، ًبیسة اب٩ سٔیا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٌالٰی ٨ًہت

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ  ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَبٔیَسَة ب٩ِٔ و َحسَّ  ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  بٔی َح

 ُ ا٢َ ک َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َیاَ٪  ِٔ ا٦ْ ُس أَک٠ُُِط رَحَ َٓ  َٔ َبا  ١ُّ ذٔی ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امکل، اامسلیع نب ایب میکح، دیبعة انب ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ےہرفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رہ اکی داتن فاےل دردنے اک وگتش اھکان رحاؾ 

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امکل، الیعمس نب ایب میکح، دیبعة انب ایفسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم رہ اکی داتن فاےل دردنے افر

     496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت ٣اٟک ب٩ ا٧ص :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ  و َحسَّ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، رضحت امکل نب اسن ےن اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی ایبؿ یک ےہ

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، رضحت امکل نب اسن :  رافی



 

 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

     497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابوح٥ٜ، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی ا :  راوی

٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ بِ   ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ٔ ٣ِٔضَزاَ٪ 

٩ًَِ ک١ُِّ ذٔی ٧َإب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِْر ٩ًَِ ک١ُِّ ذٔی ٣ِٔد٠َٕب ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٔ َو َبا  ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، اوبمکح، ومیمؿ نب رہماؿ، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ 

ی فاےل رپ

 

ی

 دنے اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا ےہہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہ اکی داتن فاےل دردنے افر رہ اکی پ

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، اوبمکح، ومیمؿ نب رہماؿ، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

  فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیمرہ اکی داتن

     498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، سہ١ ب٩ ح٤از، طٌبہ، طٌبہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ َحسَّ از ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ َح٤َّ أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ُط

 اجحج نب اشرع، لہس نب امحد، ہبعش، ہبعش ےن اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی ایبؿ یک ےہ

 اجحج نب اشرع، لہس نب امحد، ہبعش، ہبعش :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   باب

 رہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپدنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیم

     499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ح٨ب١، س٠امی٪ ب٩ زاؤ ز، ابوًوا٧ہ، ح٥ٜ، ابوبرش، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٥َُٜ َوأَبُو برِٔشٕ و َحسَّ  َِٟح ث٨ََا ا ًََوا٧ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪   



 

 

٩ًَِ ک١ُِّ ذٔی ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ  اب٩ِٔ  ِْر ٩ًَِ ک١ُِّ ذٔی ٣ِٔد٠َٕب ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َٔ َو َبا  ٧َإب ٩ِ٣ٔ اٟشِّ

ادمح نب لبنح، امیلسؿ نب داؤ د، اوبتواہن، مکح، اوبرشب، ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ی فاےل رپدنے اک اھکےن ےس

 

ی

 عنم رفام ا ےہ ہیلع فملس ےن رہ اکی داتن فاےل دردنے افر رہ اکی پ

 ادمح نب لبنح، امیلسؿ نب داؤ د، اوبتواہن، مکح، اوبرشب، ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب ابعس :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنے اک وگتش اھکےن یک رحیم ےک ایبؿ ںیمرہ اکی داتن فاےل دردنے افر ےچی فاےل رپ

     500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥، ابی برش، اح٤س ب٩ ح٨ب١، ہظی٥، ابوبرش، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، اب٩ ًباض، ابوکا١٣ جحسری،  :  راوی

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوًوا٧ہ، ابی برش، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، حرضت اب٩ ًباض ر

ث٨ََا صَُظ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ٩ًَِ و َحسَّ ا٢َ أَبُو برِٔشٕ أَِخبََر٧َا  َٗ ِی٥ْ 

ثَىٔ  ا٢َ ٧ََهی ح و َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َِی٤ُؤ٪ ٣َِی٤ُؤ٪ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیَُّحسَّ ی أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا

 ًَ َبَة  ٌِ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ُط ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ٣ِٔضَزاَ٪  َِٟح  ٩ِ ا

حد ری، اوبتواہن، ایب رشب، ومیمؿ نب  ییحی نب ییحی، میشہ، ایب رشب،
خ 

ادمح نب لبنح، میشہ، اوبرشب، ومیمؿ نب رہماؿ، انب ابعس، اوباکلم 

رہماؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ےہ ہبعش 

  یئگ ےہک  امکحل یک رفاتی یک رطح دحثی رفاتی یک

حد ری، اوبتواہن، ایب رشب،  :  رافی
خ 

ییحی نب ییحی، میشہ، ایب رشب، ادمح نب لبنح، میشہ، اوبرشب، ومیمؿ نب رہماؿ، انب ابعس، اوباکلم 

 ومیمؿ نب رہماؿ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ت جابزاح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، ابوزبْر، جابز، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ، ابوزبْر، حرض :  راوی

ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ یَ  ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َز٧َا ٔجَزابّا اٟزُّبَِْر یِٕع َوَزوَّ ٠َِی٨َا أَبَا ًُبَِیَسَة ٧ََت٠َقَّی ًّْٔرا ُْٟٔقَ ًَ َز  ٥َ َوأ٣ََّ طٔ َوَس٠َّ

٨ُِت٥ِ َت  ُٛ  َٕ ِی َٛ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلی٨َا َت٤َِزّة َت٤َِزّة  ٌِ َٓکَاَ٪ أَبُو ًُبَِیَسَة يُ ََُِْرُظ  ٨ََٟا  ٥ِ َیحِٔس  َٟ  ٕ ا٢َ ٤ََ٧ؼُّ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز َٗ وَ٪ بَٔضا  ٌُ ٤َا ی٤ََؽُّ ِؼ٨َ َٛ َضا 

ِٟدَ  ٨َا ا ٌٔٔؼیِّ ُب بٔ ٨َّا َنرِضٔ ُٛ ٔلَی ا٠َِّٟی١ٔ َو ٔٔی٨َا َیِو٨َ٣َا إ َتِٜ َٓ ٤َِٟأئ  ٠َِیَضا ٩ِ٣ٔ ا ًَ ُب  ٔيیُّ ث٥َُّ َنرِشَ ا٢َ اٟؼَّ َٗ ٨َأِک٠ُُُط  َٓ ٤َِٟأئ  َبَم ث٥َُّ ٧َب٠ُُّطُ بٔا

ًَلَی َس  ٨ََٟا   ٍَ ٔ ٓ َِٟبَِحٔ رَفُ ًَلَی َساح١ٔٔ ا ٨َا  ِ٘ ٨ِبََر َوا٧َِل٠َ ٌَ ِٟ إَٔذا هَٔی َزابَّْة تُِسعَی ا َٓ أََتِی٨َاُظ  َٓ ِد٥ٔ  َـّ َٜثٔیٔب اٟ َضِیَئٔة اِل َٛ َِٟبَِحٔ  اح١ٔٔ ا

٥َ َو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ََّل ب١َِ ٧َِح٩ُ ُرُس١ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو ًُبَِیَسَة ٣َِیَتْة ث٥َُّ  َٗ ا٢َ  ِس َٗ َٗ ِرت٥ُِ  فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َو اِؿرُطٔ

 ٔ٣ ُٖ ٔ تَر ِِ ِس َرأَیِت٨َُا َن َ٘ َٟ ا٢َ َو َٗ َّی َس٨ٔ٤َّا  ٠ًََِیطٔ َطِضّزا َو٧َِح٩ُ ثًََلُث ٣ٔائَٕة َحً ٨َ٤ِا  َٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ک٠ُُوا  ص٩َِ َٓ ًَِٟ٘ٔل٢ٔ اٟسُّ ًَِی٨ٔطٔ بٔا ٔب  ِٗ ٩ِ َو

ِس  َ٘ ٠َ َٓ ِورٔ  ِسرٔ اٟثَّ َ٘ َٛ ِورٔ أَِو  َٔٔسَر کَاٟثَّ ِٟ ٍُ ٨ِ٣ُٔط ا َتٔل ِ٘ ًَِی٨ٔطٔ َوأََخَذ  َوَن ٔب  ِٗ َسص٥ُِ فٔی َو ٌَ ِٗ َ أ َٓ ًَرَشَ َرُجًّل  أََخَذ ٨٣َّٔا أَبُو ًُبَِیَسَة ثًََلثََة 

َِٟح٤ٔ  ِز٧َا ٩ِ٣ٔ  ٤َزَّ ٩ِ٣ٔ َتِحتَٔضا َوَتزَوَّ َٓ ٨َا  ٌَ ٣َ ٕ ٌْٔر ًَِو٥َ َب ا٣ََضا ث٥َُّ َرَح١َ أَ َٗ َ أ َٓ ا ٩ِ٣ٔ أَِؿًَلًٔطٔ  ٌّ ٔس٨٣َِ ٔؿ٠َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  َٙ ٔ ٤َِٟٔسی٨ََة طٔ َوَطائ ا ا

َجطُ اہللُ لَ  ْٚ أََِخَ ا٢َ صَُو رِٔز َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  ٧َا ذَٟ ََٓذََکِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟح٤ٔطٔ َطِیْئ أََتِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ََٓض١ِ ٣َ  ٥ُِٜ

 ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَِرَس٨َ٠ِا إ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ٌُٔو٧َا  ُتِل أَک٠ََطُ َٓ َٓ ٥َ ٨ِ٣ُٔط   ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

وبری زادراہ ےک وطر رپ  فملس ےن ںیمہ رضحت اوبدیبعہ یک  مادت ںیم رقشی ےک اقہلف ےس ےنلم ےک ےئل اجیھب افر وجھکرفں یک اکی

ںیمہ انعتی رفامیئ افر اس ےک العفہ افر ھچک ںیمہ اطع ںیہن رفام ا رضحت اوبدیبعہ ںیمہ اکی اکی وجھکر رفزاہن د ا رکےت رافی زریب 

ح وچےتس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس وپاھچ ہک  م اکی وجھکر ایک ایک رکےت ےھت فہ رفامےن ےگل ہک مہ اس وجھکر وک ےچب یک رط

ےھت رھپ مہ اس رپ اپین یپ ےتیل ےھت افر فہ وجھکر ںیمہ رات کت اکیف وہ اجیت یھت افر مہ الویھٹں ےس دروتخں ےک ےتپ اھجڑ رک اپین ںیم 

وگھب رک اھکےت ےھت افر مہ دنمسر ےک اسلح رپ ےلچ اجےت ےھت وت اافتؼ ےس دنمسر یک اسیلح رتی رپ اکی ڑبے ےلیٹ یک رطح زپی 

زیچ ںیمہ داھکیئ دی مہ اس ےک اپس آےئ داھکی ہک اکی اجونر ےہ ےسج ةنع اکپرا اجات ےہ رافی ےتہک ںیہ رضحت اوبدیبعہ وہیئ اکی 

ر  م ےن رفام ا ہی رمدار ےہ رھپ رفامےن ےگل ںیہن ہکلب مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک گ ےجی وہےئ ںیہ افر اہلل ےک راےتس ںیم ںیہ اف

رہھٹے رےہ افر مہ نیت  ا یک  ہنیہم رقار وہ وت  م اےس اھک ول رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک مہ اس ہگج رپ اکی وھبک یک فہج ےس ےب

داداد ںیم ےھت اہیں کت ہک مہ اھکےت اھکےت ومےٹ وہ ےئگ افر ےھجم  اد زپات ےہ ہک مہ ےن اس اجونر یک آھکن ےک ےقلح ےس وکشمں 



 

 

 ےس ک ل ےک ربارب وگتش ےک ڑکٹے اکت ے ےھت ارغلض رضحت اوبدیبعہ ےن مہ ںیم ےس رھب رھب رک رچیب اکنیل یھت افر مہ اس ںیم

 ےس ریتہ آدویمں وک ایل افر فہ بس اس اجونر یک آھکن ےک ہقلح ےک ادنر ھٹیب ےئگ افر اس یک ویلسپں ںیم ےس اکی یلسپ وک ااھٹ رک ڑھکا ایک

ے افٹن رپ اجکفا اسک وت فہ اس ےک ےچی ےس زگر ایگ افر اس ےک رھپ اؿ افوٹنں ںیم ےس وج امہرے اسھت ےھت اؿ ںیم ےس بس ےس ڑب

ےئل اکنال  وگتش وک اابؽ رک مہ ےن اانپ زاد راہ ایتر رکایل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اہلل اک رزؼ اھت ےسج اہلل اعتٰیل ےن اہمترے

ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن   الھکؤ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیلاھت وت ایک اہمترے اپس اس ےک وگتش ںیم ےس ھچک ےہ ارگ ےہ وت فہ ںیمہ

 اس وگتش ںیم ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اھک ا

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟحبار ب٩ ًًلء، سٔیا٪، ٤ًزو، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رض :  راوی

وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٤ًَِْزو َجابَٔز ب٩َِ   ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َب

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ ثًََلُث ٣ٔائَةٔ َرإٛٔب َوأ٣َْٔر٧َُا أَبُو ًُ  ًَ ٕ َٕ َطِضز اح١ٔٔ نِٔؼ ٨َ٤ِا بٔاٟشَّ َٗ َ أ َٓ یِٕع  َِٟحزَّأح ٧َزُِػُس ًّْٔرا ُْٟٔقَ بَِیَسَة ب٩ُِ ا

 َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟبَِحُ َزابَّّة ُي ٨ََٟا ا َِٟقی  َ أ َٓ َِٟدَبٔم  َ َجِیَع ا ُشِمِّ َٓ َِٟدَبَم  َّی أَک٨َ٠َِا ا َْ َطسٔیْس َحً أََػاب٨ََا ُجو َٓ ٔ أَک٨َ٠َِا ٨ِ٣َٔضا ن َٓ ٨ِبَرُ  ٌَ ِٟ َٕ َضا ا ِؼ

٨ََؼ  َٓ ا ٩ِ٣ٔ أَِؿًَلًٔطٔ  ٌّ َٓأََخَذ أَبُو ًُبَِیَسَة ٔؿ٠َ ا٢َ  َٗ َّی ثَابَِت أَِجَشا٨َ٣ُا  ٕ َوازََّص٨َّا ٩ِ٣ٔ َوَزَٛٔضا َحً ٔلَی أَكَِو٢ٔ َرُج١ٕ َطِضز َبطُ ث٥َُّ ٧ََوَز إ

ا٢َ َوَج٠ََص  َٗ ٤َزَّ َتِحَتطُ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓح٠َ٤َطُ  َِٟحِیٔع َوأَكَِو٢ٔ َج١ٕ٤َ  َذا فٔی ا َٛ ًَِی٨ٔطٔ  ٔب  ِٗ ِج٨َا ٩ِ٣ٔ َو ا٢َ َوأََِخَ َٗ ًَِی٨ٔطٔ َنرَفْ  فٔی َحَحأد 

ّة  ـَ ِب َٗ ٔلی ک١َُّ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا  ٌِ َٓکَاَ٪ أَبُو ًُبَِیَسَة يُ  ٕ ٨َا ٔجَزاْب ٩ِ٣ٔ َت٤ِز ٌَ ا٢َ َوکَاَ٪ ٣َ َٗ ٠ََُّٗة َوَزٕک  َذا  َٛ ًَِلا٧َا َت٤َِزّة َت٤َِزّة َو ّة ث٥َُّ أَ ـَ ِب َٗ  

 َٓ ا  َّ٤٠َ َسظُ َٓ ِ٘ َٓ  ىَٔی َوَجِس٧َا 

 دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اجیھب

وت مہ دنمسر ےک افر مہ نیت  ا  اار ےھت افر امہرے اریم رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ےھت افر مہ رقشی ےک اقہلف یک اھگت ںیم ےھت 

اسلح رپ آدوہ ےنیہم کت رہھٹے رےہ افر ںیمہ فاہں تخس وھبک یگل وہیئ یھت اہیں رک ہک مہ ےتپ اھکےن ےگل افر اس رکشل اک انؾ 

یہ ےتپ اھکےن فاال رکشل وہایگ وت دنمسر ےن امہرے ےئل اکی اجونر اکنیھپ ےسج ةنع اہک اجات ےہ رھپ مہ اس ةنع اجونر اک وگتش آدوہ 



 

 

 کت اھکےت رےہ افر اس یک رچیب وطبر ا ل اےنپ ومسجں رپ ےتلم رےہ اہیں کت ہک مہ وخب ومےٹ وہ ےئگ رضحت اوبدیبعہ ےن ےنیہم

اس اجونر یک اکی یلسپ ےل رک ڑھکی یک افر رکشل ںیم ےس بس ےس ےبمل وک التش ایک افر بس ےس ابمل افٹن افر رھپ اس آدیم وک اس 

ےچی ےس زگر ایگ افر اس اجونر یک آھکن ےک ہقلح ںیم یئک آدیم ھٹیب ےئگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  افٹن رپ  اار ایک فہ اس یلسپ ےک

رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اس یک آھکن ےک ہقلح ںیم ےس اےنت اےنت ڑھگے رچیب ےک رھبے افر امہرے اسھت وجھکرفں یک آکی وبری 

 وجھکر دےتی ےھت رھپ ںیمہ اکی اکی دےنی ےگل رھپ بج فہ یھب ںیمہ ہن یلم وت یھت اوبدیبعہ مہ ںیم ےس رہ اکی آدیم وک اکی اکی  یھٹ

 ںیمہ اس اک ہن انلم ولعمؾ وہ ایگ

 دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، رمعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟحبار ب٩ ًًلء، سٔیا٪، ٤ًزو، جابز، حرضت جابز رضی اہلل ٨ًہ :  راوی

ًَلٔئ حَ  ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟدَبٔم إٔ٪َّ َرُجًّل ٧َََحَ ثًََلَث َجزَائٔزَ و َحسَّ و٢ُ فٔی َجِیٔع ا ُ٘ ٤ِْزو َجابّٔزا َي ًَ  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

 ث٥َُّ ثًََلثّا ث٥َُّ ٧ََضاُظ أَبُو ًُبَِیَسةَ 

اکی دؿ اکی آدیم ےن نیت افٹن دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، رمعف، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک وتپں ےک رکشل ںیم 

 ذحب ےیک رھپ نیت افٹن اکےٹ رھپ رضحت اوبدیبعہ ےن اےس عنم رکد ا۔

 دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، رمعف، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، وہب ب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َط  ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  ٪َ ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ِبَسةُ َي ًَ ث٨ََا  ِیَبَة َحسَّ

 ًَ ٥َ َو٧َِح٩ُ ثًََلُث ٣ٔائَٕة ٧َِح١ُٔ٤ أَِزَواَز٧َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ِبٔس اہللٔ  اب٨َٔالَی رًَٔ َٗ 



 

 

امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 

 وہا اھت رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اجیھب افر مہ نیت  ا یک داداد ںیم ےھت افر مہ ےن اانپ زادراہ اینپ رگدونں رپ ااھٹ ا

 امثعؿ نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، فبہ نب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابونٌی٥، وہب ب٩ ٛیشا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َضِ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِیَشاَ٪ أَ٪َّ َجابٔزَ و َحسَّ َٛ ِی٥ٕ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی نُ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٔسٓیٕ 

یَّّة ثًََلَث ٣ٔائَٕة َوأ٣ََّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَسٔ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ِبٔس اہللٔ أَِخبََرُظ  ًَ ِٟحَ ب٩َِ  ٠ًََِیض٥ِٔ أَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا زَّأح َز 

 ٕ َّی کَاَ٪ ُئؼیب٨َُا ک١َُّ یَِو٦ وِّت٨َُا َحً َ٘ َٓکَاَ٪ يُ  ٕ ٍَ أَبُو ًُبَِیَسَة َزاَزص٥ُِ فٔی ٣ٔزَِوز َح٤َ َٓ ىَٔی َزازُص٥ُِ  َٔ  َت٤َِزةْ  َٓ

ےت ںیہ دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، اوبمیعن، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

ادراہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت  ا اک اکی رکشل اجیھب افر اؿ رپ رضحت اوبدیبعہ نب رجاح وک اریم رقمر رفام ا وت بج اؿ اک ز

کت  متخ وہ ایگ وت رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن بس ےک وتہش داونں وک عمج ایک رضحت دیبعہ ںیمہ وجھکرںی الھکےت ےھت اہیں

 ہک رفزاہن اکی وجھکر دےنی ےگل۔

 دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، امکل نب اسن، اوبمیعن، فبہ نب اسیکؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿ اکشر اک :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوَکیب، ابواسا٣ہ، وٟیس اب٩ ٛثْر، وہب ب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ُت َجابٔزَ و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِیَشاَ٪ َي َٛ ُت َوصَِب ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ثْٔر َٛ ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟؤٟیُس َي ث٨ََا ا ا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ



 

 

 ِٟ ٕٔ ا ٔلَی ٔسی یَّّة أ٧ََا ٓٔیض٥ِٔ إ ٥َ رَسٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ وَُّل َب ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي َِٟحٔسیٔث َبَِحٔ ب٩َِ  َة ا ا َب٘ٔیَّ ٌّ ُٗوا َج٤ٔی َوَسا

 ِٟ أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا ا َٓ ِیَشاَ٪  َٛ ٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َوصِٔب ب٩ِٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر َوأَبٔی اٟزُّبَِْر ٔ َحٔسیٔث  ٨َِحو َِٟی٠َّة َٛ َة  ًَرِشَ  َحِیُع ث٤ََانَٔی 

دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک  اوبرکبی، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، فبہ نب اسیکؿ، اجرب نب

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنمسر ےک انکرے یک رطػ اکی رکشل اجیھب ںیم یھب اؿ ںیم اشلم اھت  ااےئ اس ےک ہک اس 

 دحثی ںیم ےہ ہک رکشل فاولں ےن ااھٹرہ دؿ کت ایس اجونر اک وگتش اھک ا

 بی، اوبااسہم، فدیل انب ریثک، فبہ نب اسیکؿ، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرک :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر ںیم رمدار یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاْع، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابو٨٣ذر ٗزاز، زاؤز ب٩ ٗیص، ًبیساہلل ب٩ ٣٘ش٥، حرضت جابز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز ح و حَ  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  زَّاُز لِٔکَ َ٘ ِٟ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا ث٨ََا أَبُو ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ سَّ

َّی  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َش٥ٕ  ِ٘ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ِیٕص  َٗ ٔلَی َزاُوَز ب٩ِٔ  ّثا إ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب اہللُ 

ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ أَ  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٠ًََِیض٥ِٔ َرُجًّل َوَسا  ١َ٤َ ٌِ  ِرٔق ُجَضِی٨ََة َواِسَت

اجحج نب اشرع، امثعؿ نب رمع، دمحم نب راعف، اوبذنمر زقاز، داؤد نب سیق، دیبع اہلل نب مسقم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہ ےک العہق یک رطػ اکی رکشل اجیھب افر اؿ رپ اکی آدیم وک اریم رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 

 ت
ہیلع فملس ےن خ ہ

 رقمر رفام ا

 اجحج نب اشرع، امثعؿ نب رمع، دمحم نب راعف، اوبذنمر زقاز، داؤد نب سیق، دیبعاہلل نب مسقم، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ طہاب، ًبساہلل، حش٩ ابىی ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، :  راوی

 ابی كاٟب

َِٟحَش٩ٔ ا ًَِبسٔ اہللٔ َوا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ َحسَّ ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  بِىَِی ٣َُح٤َّ

 ًَ ًَلٔیِّ أَبٔیض٤َٔا   ٩ِ  ًَ ةٔ ا٨َِّٟشأئ یَِو٦َ َخِیبََر َو ٌَ ٩ًَِ ٣ُِت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  ٔ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِٟح٤ُز ٩ِ ُُٟحو٦ٔ ا

 اِْلِٔنٔشیَّةٔ 

ہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ییحی نب ییحی، امکل نب اسن، انب اہشب، دبع اہلل، نسح اینب دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض ا

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریبخ ےک دؿ توروتں ےس ہعتم رکےن افر رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا۔

 ایب اطبل ییحی نب ییحی، امکل نب اسن، انب اہشب، دبعاہلل، نسح اینب دمحم نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٤٧ْر، زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪، اب٩ ٤٧ْر، ابی ًبیساہلل، ابوكاہز، حا٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ا :  راوی

 اسحٙ، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، یو٧ص

ث٨ََ  َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

 َ ث اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ اََّل ًُبَِیُس اہللٔ ح و َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُٙ َو ٨َا إِٔسَح

ٚٔ أَِخبََر٧َا ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ةٔ  أَِخبََر٧َا  ٔ اِْلِٔنٔشیَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ أَک١ِٔ ُُٟحو٦ٔ ا ٔ َوفٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص َو ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  ٤َْز ک٠ُُّ ٌِ ٣َ 

، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، ایفسؿ، انب ریمن، ایب دیبع اہلل، اوباطرہ، احہلم، انب فبہ، ویسن، ااحسؼ ، دبع نب دیمح

ارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن، اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت زرہی ےس رفاتی ےہ افر ویسن یک دحثی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل دبع

 ہیلع فملس ےن رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا ےہ۔

، انب فبہ، ویسن، اقحس، دبع نب اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، ایفسؿ، انب ریمن، ایب دیبعاہلل، اوباطرہ، احہلم :  رافی



 

 

 دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابوػاٟح، اب٩ طہاب، ابوازریص، حرضت  :  راوی

 ابوث٠ٌبہ

وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ بِ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ص٤َُا  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس لِٔکَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ٩ٔ َس

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ رَحَّ َٗ ٠ََبَة  ٌِ ةٔ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا إِٔزرٔیَص أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َث ٔ اِِلَص٠ِٔیَّ ُِٟح٤ُز  َس٥ََّ٠ ُُٟحو٦َ ا

امیہ نب دعس، اوباصحل، انب اہشب، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث رفامےت ںیہ ہک نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب ارب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہشی دگوھں ےک وگتش وک رحاؾ رقار د ا ےہ۔

 نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، انب اہشب، اوبادرسی، رضحت اوبہبلعث :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوًبیساہلل، :  راوی

ٍْ َوَس  ٔ ثَىٔی ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٥ْٟٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی ٔ اِِلَص٠ِٔیَّةٔ  اہللُ  ُِٟح٤ُز  ٩ًَِ أَک١ِٔ ُُٟحو٦ٔ ا

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیبع اہلل، انعف، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ےن رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا

 اہلل، انعف، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیبع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، اب٩ ابی ٤ًز، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ،  :  راوی

 اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ  و َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز ح و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍْ ٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٧َآ

ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسی  ٌِ ث٨ََا أَبٔی َو٣َ ٠َِیطٔ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

٩ًَِ أَک١ِٔ   ٥َ َِٟیَضا َوَس٠َّ ٔ ِٟٔح٤َارٔ اِِلَصِلٔیِّ یَِو٦َ َخِیبََر َوکَاَ٪ ا٨َّٟاُض اِحَتاُجوا إ  ا

اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب رکب، انب رججی، انعف، انب رمع، انب ایب رمع، نعم نب یسیع، امکل نب اسن، انعف، انب رمع، رضحت انب ابعس 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریبخ ےک دؿ رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن ےس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ ا

 عنم رفام ا ےہ احالہکن ولوگں وک اس یک رضفرت یھت۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب رکب، انب رججی، انعف، انب رمع، انب ایب رمع، نعم نب یسیع، امکل نب اسن، انعف، انب رمع، رضحت  :  رافی

 ٰیل ہنعانب ابعس ریض اہلل اعت

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ٣شہز، طیبانی، ًبساہلل ب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت طیبانیابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًل :  راوی

ِبَس اہللٔ  ًَ ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ و َحسَّ ُِٟح٤ُز ٔ ا ٩ًَِ ُُٟحو٦  ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی 

ِس أََػ اِِلَص٠ِٔیَّ  َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَْة یَِو٦َ َخِیبََر َو٧َِح٩ُ ٣َ ا٢َ أََػابَت٨َِا ٣ََحا َ٘ َٓ ٔ ح٤ُُّزا َخارَٔجّة ةٔ  ِو٦ َ٘ ب٨َِا ٠ِٟٔ

لٔی إٔذِ ٧َاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ ِِ َت َٟ ُُٗسوَر٧َا  إٔ٪َّ  َٓ ٧َاَصا  ٨ََََٓحِ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ُسوَر َوََّل ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ِٟ ئُوا ا َٔ ِٛ ٥َ أَِ٪ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٣َ ٨َ٠ِا رَحَّ ُ٘ َٓ ث٨َِا بَِی٨َ٨َا  ا٢َ َتَحسَّ َٗ ی٥َ ٣َاَذا  ٣ََضا َتَِحٔ ٠ُِت رَحَّ ُ٘ َٓ ٔ َطِیّئا  ُِٟح٤ُز ٔ ا ٤ُوا ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ ٌَ ٣ََضا ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َتِل َة َورَحَّ ِٟبَتَّ َضا أَ

٥َِٟ تَُد٤َّ  ََّضا   ِص أ٧َ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ابیشین ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم



 

 

ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس رھگولی دگوھں اک وگتش اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ فہ ےتہک ںیہ ہک وچہکن ریبخ ےک دؿ ںیمہ 

 یھت افر مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت افر مہ ےن وہیدی وقؾ ےک فہ دگوہ وج رہش ےس ابرہ ےلکن وھبک یگل وہںیئ

 وہےئ ےھت اںیہن مہ ےن ڑکپا افر اؿ وک ذحب ایک افر اؿ اک وگتش امہری اہڈنویں ںیم الب راہ اھت ایس دفراؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ہک اہڈن اں ا اٹ دف افر دگوھں ےک وگتش ےس ھچک ہن اھکؤ۔ ںیم ےن اہک آپ ےن دگوھں ےک وگتش وک ےک انمدی ےن االعؿ رکد ا

ےسیک رحاؾ رفام ا، مہ آسپ ںیم ہی ابںیت رک رےہ ےھت وت ضعب ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس یعطق وطر رپ رحاؾ رکد ا ےہ افر 

  کت اؿ اک سمخ ںیہن اکنال ایگ اھتضعب ےنہک ےگل ہک اس فہج ےس اےس رحاؾ ایک ہک ایھب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت ابیشین :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرہشی دگوھ

     514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣، ٓـی١ ب٩ حشْن، ًبساٟوحس ب٩ زیاز، حرضت س٠امی٪ طبیانی :  راوی

ىٔی ابِ  ٌِ َِٟواحٔٔس َي ًَِبُس ا ث٨ََا  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ِبَس اہلٔل و َحسَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیَبانٔیُّ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩َ زٔیَازٕ َحسَّ

 ٔ ُِٟح٤ُز ٨َا فٔی ا ٌِ َٗ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ َخِیبََر َو َّ٤٠َ َٓ ََٟیالَٔی َخِیبََر  ْة  ًَ وَُّل أََػابَت٨َِا ٣ََحا ُ٘ ٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َي ٠ََُِت ب ا  َّ٤٠َ َٓ ٧َاَصا  ا٧َِتََحِ َٓ َضا اِِلَص٠ِٔیَّةٔ 

ُسوَر َوََّل َتأِک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ِٟ ئُوا ا َٔ ِٛ ٥َ أَِ٪ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسوُر ٧َاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َطِیّئا  ُِٟح٤ُز ُُٟحو٦ٔ ا

َّضَ  ٥َ ِٔل٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ًََِضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََّا ٧ََهی  ةَ ٧َاْض إ٧ٔ ِٟبَتَّ ٨ًََِضا أَ وَ٪ ٧ََهی  ا٢َ آََخُ َٗ ِص َو ٥َِٟ تَُد٤َّ  ا 

این رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس انس فہ   
 

 

اوباکلم، لیضف نب نیسح، دبعاولدح نب ز اد، رضحت امیلسؿ ش

یتسب ےک دگوھں یک رطػ وتمہج وہےئ مہ ےن اؿ  رفامےت ںیہ ہک ریبخ یک راوتں ںیم ںیمہ وھبک یگل وہیئ یھت وت بج ریبخ حتف وہا وت مہ

اک وگتش اکاٹ افر بج امہری اہڈن اں اےنلب یگل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک انمدی ےن االعؿ رکد ا ہک  م بس ولگ اینپ اینپ 

س ےئل عنم رفام ا ےہ ہک اہڈن اں اٹل دف افر اؿ دگوھں ےک وگتش ںیم ےس ھچک یھب ہن اھکؤ رافی ےتہک ںیہ ہک وگتش اھکےن ےس ا

اؿ ںیم ےس سمخ ںیہن اکنال ایگ اھت افر ضعب دفرسے ولوگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس یعطق وطر رپ ینعی ہشیمہ ےک ےئل 

 رحاؾ رکد ا ےہ۔

این :  رافی  
 

 

 اوباکلم، لیضف نب نیسح، دبعاولدح نب ز اد، رضحت امیلسؿ ش

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

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وفی، حرضت ًسی ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، بزاء، ًبساہلل ب٩ ابی ا :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أَِوفَی َحسَّ ًَ ِٟبََراَئ َو  ا

َلَبِد٨َا َٓ وََّلٔ٪ أََػب٨َِا ح٤ُُّزا  ُ٘ ُسوَر َي ُ٘ ِٟ ئُوا ا َٔ ِٛ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََٓاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َصا 

دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، دعی نب اثتب، رباء، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت دعی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اعتٰیل ہنع افر رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک مہ ےن دگوھں وک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رباء ریض اہلل 

 ڑکپا افر اکپ ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک انمدی ےن االعؿ رکد ا ہک اہڈنویں وک اٹل دف۔

 نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش، دعی نب اثتب، رباء، دبعاہلل نب ایب افیف، رضحت دعی  :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ، بزاء، حرضت بزا رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی إِٔس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ِٟبََراُئ أََػب٨َِا یَِو٦َ و َحسَّ ا٢َ ا َٗ  َٙ َح

ُسوَر َخِیبََر حُ  ُ٘ ِٟ ئُوا ا َٔ ِٛ ٥َ أَِ٪ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََٓاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٤ُّزا 

انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رباء، رضحت ربا ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن ریبخ ےک دؿ دگوہ وک 

 فملس ےک انمدی ےن االعؿ رکد ا ہک  م اینپ اہڈنویں وک اٹل دف ڑکپا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رباء، رضحت ربا ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ایبؿ اکشر اک :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزہی٥، ابوَکیب، اب٩ برش، ٣شٌز، ثابت ب٩ ًبیس، ثابت ب٩ ًبیس :  راوی

 َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو َُکَ ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ثَابٔٔت ب٩ِٔ ًُبَِیٕس   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا اب٩ُِ برِٔشٕ  یِٕب َحسَّ ا٢َ أَبُو َُکَ

ٔ اِِلَص٠ِٔیَّةٔ  ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا وَُّل ٧ُضٔی٨َا  ُ٘ ِٟبََراَئ َي  ا

ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرکبی، ااحسؼ نب اربمیہ، اوبرکبی، انب رشب، رعسم، اثتب نب دیبع، اثتب نب دیبع ےس رفاتی ےہ 

 رضحت رباء ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیمہ دگوھں اک وگتش اھکےن ےس عنم رکد ا ایگ ےہ۔

 اوبرکبی، ااحسؼ نب اربمیہ، اوبرکبی، انب رشب، رعسم، اثتب نب دیبع، اثتب نب دیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ًاػ٥، طٌيی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ًَ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ِ

٥َِٟ َیأ٣ُِز٧َِا بٔأَک٠ِٔطٔ  یَحّة ث٥َُّ  ـٔ ٔ اِِلَص٠ِٔیَّةٔ ٧ٔیَئّة َوَن ُِٟح٤ُز ٥َ أَِ٪ ٠ُِ٧قَٔی ُُٟحو٦َ ا  َوَس٠َّ

رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ دگوھں  زریہ نب رحب، رجری، اعمص، یبعش،

 اک وگتش اچک وہ  ا اکپ وہا کنیھپ دےنی اک مکح رفام ا رھپ ںیمہ اس ےک اھکےن اک مکح ںیہن رفام ا

 زریہ نب رحب، رجری، اعمص، یبعش، رباء نب اعزب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ٨ًہابوسٌیس اطخ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ًاػ٥، حرضت ًاػ٥ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ٔ ٧َِحَوظُ  ًَأػ٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ َُٔیإث  ٌِ ْؽ َي ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَبُو َس  و َحسَّ

 اوبدیعس اجش، صفح نب ایغث، اعمص، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔



 

 

 صفح نب ایغث، اعمص، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبدیعس اجش، :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 اح٤س ب٩ یوسٕ اززی، ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث، ابوًاػ٥، ًا٣ز، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َٕ اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس بَّ  و َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ا٢َ ًَا٣ٔز َٗ إض 

ََٟة ا٨َّٟ  َُّط کَاَ٪ َح٤ُو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أ٧َ َّی اہللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ََّا ٧ََهی  َُٟتُض٥ِ أَِو ََّل أَِزرٔی إ٧ٔ َظ أَِ٪ َتِذَصَب َح٤ُو َٓرَکٔ أض 

ٔ اِِلَص٠ِٔیَّةٔ  ُِٟح٤ُز ٣َُط فٔی یَِو٦ٔ َخِیبََر ُُٟحو٦َ ا  رَحَّ

 ازدی، رمع نب صفح نب ایغث، اوباعمص، اعرم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ادمح نب ویفس

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دگوھں اک وگتش اھکےن ےس اس فہج ےس عنم رفام ا ہک اؿ ےس ابر ربداری اک اکؾ ایل اجات اھت  ا آپ 

  ےک دؿ دگوھں اک وگتش رحاؾ رقار د ایلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ

 ادمح نب ویفس ازدی، رمع نب صفح نب ایغث، اوباعمص، اعرم، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرہشی دگوھں اک 
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 ٣ح٤س ب٩ ًباز، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٕ َو ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ یٕس 

ََٓتَحضَ  ٔلَی َخِیبََر ث٥َُّ إٔ٪َّ اہللَ  ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ  َٔ َو ِٛ َ ا اِِل َّ٤٠َ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َِٟیِو٦َ ا  أ٣ََِسی ا٨َّٟاُض ا

٥َ ٣َا َصذٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ثَْٔرّة  َٛ ُسوا ٧َْٔرا٧ّا  َٗ ٠َِیض٥ِٔ أَِو ًَ ُٓتَٔحِت  َّٟٔذی  ًَلَی أَیِّ َطِیٕئ ا ٔ ا٨َِّْٟراُ٪  ظ

ًَلَی اُٟوا  َٗ َِٟح٥ٕ  ًَلَی أَیِّ  ا٢َ  َٗ َِٟح٥ٕ  ًَلَی  اُٟوا  َٗ وَصا  تُوُٗٔسوَ٪  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَصِزٔي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٕة  ٕ إِٔنٔشیَّ َِٟح٥ٔ ح٤ُُز

ا٢َ أَِو َذاَک  َٗ ٔش٠َُضا  ِِ َضا َوَن ُ٘ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِو ٧َُضزٔي َ٘ َٓ وَصا  رٔسُ ِٛ  َوا



 

 

، ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک مہ دمحم نب ابعد، ہبیتق نب دیعس، اح م نب اامسلیع، سیدی نب ایب دیبع

اس دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ربیخ یک رطػ ےلکن رھپ اہلل اعتیل ےن ریبخ وک حتف رفام د ا سج دؿ ربیخ حتف ایک ایگ ولوگں ےن 

رفام ا5 ہی آگ سک فہج ےس ےہ افر  م ولگ ایک اکپر رےہ وہ؟ اوہنں ےن اشؾ وک تہب آگ الجیئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رعض ایک وگتش اکپر رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ُےن رفام ا سک زیچ اک وگتش احصہب ےن رعض ایک دگوہ اک وگتش ر اؽ اہلل یلص 

 رعض اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ وگتش کنیھپ دںی اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وگتش کنیھپ دف افر اہڈنویں وک وتڑ ڈاولں اکی آدیم ےن

 افر اہڈنویں وک دوھ ڈاںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولچ ایس رطح رکول ۔

 دمحم نب ابعد، ہبیتق نب دیعس، اح م نب اامسلیع، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ابوًاػ٥، ٧بی١، یزیس ب٩ ابی ًبیس رضی  اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ػٔوا٪ ب٩ ًیسی، ابوبرک ب٩ نرض، :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  َواُ٪ ب٩ُِ ًٔیَسی ح و َحسَّ ِٔ َسَة َوَػ ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ًَأػ٥ٕ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو   ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ

٩ًَِ َیزٔیَس  ُض٥ِ  ٔ ا٨َّٟبٔی١ُ ک٠ُُّ  ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسمہ، وفصاؿ نب یسیع، اوبرکب نب رضن، اوباعمص، لیبن، سیدی نب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس

 ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

  نب رضن، اوباعمص، لیبن، سیدی نب ایب دیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، امحد نب دعسمہ، وفصاؿ نب یسیع، اوبرکب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ایوب، حرضت ا٧ص :  راوی

َتَح َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٥َ َخِیبَرَ و َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََّل إٔ٪َّ أََػب٨َِا ح٤ُُزّ  ًَ َّی اہللُ  ٨ََٓاَزی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َلَبِد٨َا ٨ِ٣َٔضا  َٓ َیٔة  َِْٟقِ َٟطُ ا َخارّٔجا ٩ِ٣ٔ ا  اہلَل َوَرُسو

 ٔ ُسوُر ب٤َٔا ٓٔیَضا َوإ ُ٘ ِٟ َئِت ا ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ ِیَلأ٪  ١ٔ٤ًََ اٟظَّ ََّضا رِٔجْص ٩ِ٣ٔ  إ٧ٔ َٓ ٨ًََِضا  ُٔوُر ب٤َٔا ٓٔیَضاَی٨َِضَیا٥ُِٜٔ٧  َت َٟ ََّضا  ٧ 

انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن بج ریبخ حتف رفام ا وت داہیت 

د ا آاگہ وہ اجؤ اہلل ےس وج دگوہ ےلکن مہ ےن اؿ وک ڑکپ ایل رھپ اؿ اک وگتش اکپ ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک انمدی ےن االعؿ رک

افر اس ےک ر اؽ ےن ںیہمت دگوہ اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام د ا ےہ ویکہکن فہ اناپک ےہ اطیشین لمع ےہ اہڈن اں اس احؽ ںیم 

 اٹل دی ںیئگ ہک وگتش اؿ ںیم الب راہ اھت

 انب ایب رمع، ایفسؿ، اویب، رضحت اسن :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رہشی دگوھں اک وگتش اھکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ ُضیز، یزیس ب٩ زریٍ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سْری٩، حرضت ا :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  اَ٪  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ یزُ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ اٟرضَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ 

ا٢َ یَا َ٘ َٓ ا کَاَ٪ یَِو٦ُ َخِیبََر َجاَئ َجإئ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ُِٟح٤ُزُ  ٣َأٟٕک  ٨َِٓٔیِت ا ُ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أ َ٘ َٓ ُِٟح٤ُزُ ث٥َُّ َجاَئ آََخُ  َرُسو٢َ اہللٔ أُک٠َِٔت ا

َُٟط ی٨ََِضَیا٥ُِٜٔ٧  ٨ََٓاَزی إٔ٪َّ اہلَل َوَرُسو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبَا ك٠ََِحَة  ًَ َّی اہللُ  أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َّ إ٧ٔ َٓ  ٔ ُِٟح٤ُز ٔ ا َضا رِٔجْص أَِو ٩ًَِ ُُٟحو٦

ُسوُر ب٤َٔا ٓٔیَضا ُ٘ ِٟ َئِت ا ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٧َحْٔص 

دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زر،ع، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 اؽ! دگوہ متخ وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل رفامےت ںیہ ہک بج ریبخ اک دؿ وہا وت اکی آےن فاےل ےن آ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر

 ہیلع فملس ےن اوبہحلط وک مکح د ا وت اوہنں ےن االعؿ رکد ا ہک اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  م ولوگں وک دگوہ اک وگتش

 ھچک یھب اھت اس تیمس اہڈنویں وک اٹل د ا اھکےن ےس عنم رفام د ا ےہ ویکہکن فہ دنگا افر اناپک ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ اہڈنویں ںیم وج

 ایگ۔

 دمحم نب اہنمؽ رضری، سیدی نب زر،ع، اشہؾ نب اسحؿ، دمحم نب ریسنی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ...اھکےن ےک ایبؿ ںیم وھگڑے اک وگتش

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن ےک ایبؿ ںیم

     525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربیٍ ًتکی، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حرضت جابز رضی  :  راوی

 ٨ًہاہلل تٌالٰی 

ا٢َ َیِحٌَی َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َتکٔیُّ َو ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا  َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ أَِخبََر٧َا و 

٩ًَِ جَ  ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٥َ ٧ََهی َح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔز

َِٟدِی١ٔ  ٔة َوأَذَٔ٪ فٔی ُُٟحو٦ٔ ا ٔ اِِلَص٠ِٔیَّ ُِٟح٤ُز ٩ًَِ ُُٟحو٦ٔ ا  َیِو٦َ َخِیبََر 

ی، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، رمعف نب دانیر ، دمحم نب یلع

ک

 

عت

، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب ییحی، اوبرعیب 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربیخ ےک دؿ رھگولیں اپوتلں دگوھں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا افر وھگڑفں اک وگتش اھکےن یک 

 ااجزت اطعء رفامیئ

ی، ہبیتق نب دیعس، امحد نب زدی، رمعف نب :  رافی

ک

 

عت

 دانیر ، دمحم نب یلع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، اوبرعیب 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍَ َجا و َحسَّ َُّط َس٤ٔ وَُّل أ٧َ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي بَٔز ب٩َِ 

ِٟح٤َٔارٔ ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟوِحٔع َو٧ََضا٧َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟدِی١َ َوح٤َُُز ا   اِِلَصِلٔیِّ أَک٨َ٠َِا َز٩َ٣َ َخِیبََر ا

اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ریبخ ےک  دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل

زامہن ںیم مہ ےن یلگنج وھگڑفں افر دگوھں اک وگتش اھک ا افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ رھگولی اپوتل دگوھں اک وگتش اھکےن ےس 



 

 

 عنم رفام ا۔

 اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن ےک ایبؿ ںیم
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 ، اب٩ وہب، يٌ٘وب زورقی، اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، حرضت اب٩ جزیخابوكاہز :  راوی

ِوَرقٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ اٟ وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب ح و َحسَّ اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ ًَأػ٥ٕ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ لٔیُّ  َٓ ٨َِّو

ص٤َُ  ٔ لِٔکَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ا 

اوباطرہ، انب فبہ، وقعیب دفرح ، ادمح نب امثعؿ ون،یل، اوباعمص، انب رججی، رضحت انب رججی ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن 

 یک یئگ ےہ۔

 رججی اوباطرہ، انب فبہ، وقعیب دفرح ، ادمح نب امثعؿ ون،یل، اوباعمص، انب رججی، رضحت انب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وھگڑے اک وگتش اھکےن ےک ایبؿ ںیم
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 اث، وٛیٍ، ہظا٦، ٓاك٤ہ، اس٤اء، حرضت اس٤اء٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی حٔؽ ب٩ ُی :  راوی

 َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٍْ ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث َوَوٛٔی ث٨ََا أَبٔی َوَح ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت و َحسَّ ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ  اك٤ََٔة 

َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ّسا  ٧َا رَفَ أَک٨َ٠َِاظُ ٧َََحِ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠    

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب صفح نب ایغث، فعیک، اشہؾ، افہمط، اامسء، رضحت اامسء ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک مہ ےن ر اؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم اکی وھگڑا اکاٹ افر رھپ مہ ےن اھک ا۔

 نب ریمن، ایب صفح نب ایغث، فعیک، اشہؾ، افہمط، اامسء، رضحت اامسءدمحم نب دبعاہلل  :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وھگڑے اک وگتش اھکےن ےک ایبؿ ںیم

     529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حرضت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة لِٔکَ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ص٤َُا 

 ، اوباعمفہی، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اشہؾ ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ییحی نب ییحی

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، رضحت اشہؾ :  رافی

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

  

 ...وہےن ےک ایبؿ ںیموگہ ابمح 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز اس٤اًی١، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤ٌی١ ب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار،  :  راوی

  تٌالٰی ٨ًہحرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل

 َ ا٢َ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو رَفٕ َحسَّ ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ی أَِخبََر٧َا إِٔس٤َ

وَُّل ُسئ١َٔ  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َُّط َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ َِٟشُت بٔآک٠ٔٔطٔ َوََّل  ٩ًَِ  ا٢َ  َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٩ًَِ اٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٣ٔطٔ   ٣ََُحِّ

ٰیل ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح اامسلیع، ییحی نب ییحی، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

یلص اہلل ہیلع فملس ےس وگہ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہن ںیم اےس اھکات ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن 

 وہں افر ہن یہ اےس رحاؾ رکات وہں

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

 اعتٰیل ہنع

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر٣ح، ٟیث، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َسأ٢ََ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٣ُطُ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ ََّل آک٠ُُُط َوََّل أرَُحِّ َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٩ًَِ أَک١ِٔ اٟ  َس٥ََّ٠ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ہن اےس اھکات وہں افر ہن یہ ںیم اےس  یلص اہلل ہیلع فملس ےس وگہ اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل

 رحاؾ رقار داتی وہں

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوًبیساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َسأ٢ََ َرُج١ْ َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ی َحسَّ

٣ُطُ  ا٢َ ََّل آک٠ُُُط َوََّل أرَُحِّ َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٩ًَِ أَک١ِٔ اٟ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٥َ َوصَُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیبع اہلل، رضح

ہیلع فملس ےس اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام ےھت وگہ اھکےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

  اےس رحاؾ رقار داتی وہںفملس ےن رفام ا ہن ںیم اےس اھکات وہں افر ہن یہ ںیم

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ًبیساہلل، حرضت ًبیساہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا َیِحٌَی  ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس  و َحسَّ

 رضحت دیبع اہلل ےس ایس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، دیبع اہلل، 

 دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، دیبعاہلل، رضحت دیبعاہلل :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

ابوربیٍ، ٗتیبہ، ح٤از، زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١، ایوب، اب٩ ٤٧ْر، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ب، اسا٣ہ، ٧آٍ، اب٩ برک، اب٩ جزیخ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، طحاَ ب٩ وٟیس، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ہاور٪ ب٩ سٌیس ایلی، اب٩ وہ

 ٤ًز

 ٌٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ٍٔ َو ث٨ََاظ أَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا و َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ص٤َُا  ی١ُ لِٔکَ

وَ  ِِ ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ ٣ٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَِبٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٢ٕ ح و َحسَّ

ث٨ََ  َبَة ح و َحسَّ ِ٘ ُت ٣ُوَسی ب٩َِ ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟؤٟیٔس  َُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُطَحا ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌٔ و َحسَّ یٕس ا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ک٠ُُّ ىَی اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ٌِ بِّ ب٤َٔ َـّ ٥َ فٔی اٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ ٍٕ ََُِْر أَ٪َّ َحٔسیَث أَیُّوَب أ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٣ُِط َوفٔی َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث  ٥ِ یََُحِّ َٟ ٥ِ٠َ َیأِک٠ُِطُ َو َٓ ٓبٕ  ـَ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔٔس َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٦َ َرُج١ْ فٔی ا َٗ ا٢َ  َٗ  َحٔسیٔث أَُسا٣ََة 

اویب، انب ریمن، امکل نب وغمؽ، اہرفؿ نب دبع اہلل، دمحم نب رکب، انب رججی، اہرفؿ نب  اوبرعیب، ہبیتق، امحد، زریہ نب رحب، اامسلیع،

دبع اہلل، اجشع نب فدیل، ومٰیس نب ہبقع، اہفرؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم، انعف، انب رمع، اؿ فلتخم دنسفں ےک اسھت رضحت 

ثیل ک  انعف یک رطح رفاتی لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اویب یک  انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس

دحثی ںیم ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وگہ الیئ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہن اےس اھک ا افر ہن یہ اےس رحاؾ 

 ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام ےھت۔رقار د ا افر ااسہم یک دحثی ںیم ہی ےہ ہک اکی آدیم دجسم ںیم ڑھکا وہا افر ر ا

اوبرعیب، ہبیتق، امحد، زریہ نب رحب، الیعمس، اویب، انب ریمن، امکل نب وغمؽ، اہرفؿ نب دبعاہلل، دمحم نب رکب، انب رججی،  :  رافی



 

 

 انعف، انب رمعاہرفؿ نب دبعاہلل، اجشع نب فدیل، ومٰیس نب ہبقع، اہفرؿ نب دیعس ایلی، انب فبہ، ااسہم، 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ری، طٌيی، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ، توبہ، ٨ًب :  راوی

ئ  ٌِ ٍَ اٟظَّ ٨ِبَرٔیِّ َس٤ٔ ٌَ ِٟ ٩ًَِ َتِوبََة ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی اہللُ و َحسَّ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل یَّ َس٤ٔ

٨َاَزِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ نَٔشأئ ا٠ًََٟ  َٓ ْس َوأُتُوا ب٠َِٔح٥ٔ َؿٓبٕ  ٌِ ُط ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٓٔیض٥ِٔ َس ٌَ ٥َ کَاَ٪ ٣َ ٠ًََِیطٔ ِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

 َٓ ٥َ ک٠ُُوا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٥ُ َؿٓبٕ  َُّط  ٥َ إ٧ٔ امٔیَوَس٠َّ ٌَ َ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ك ٨َُّٜٔط  َّطُ َحًَل٢ْ َوَل  إ٧ٔ

 یلص دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، وتہب، ةنعی، یبعش، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن

ںیم رضحت دعس یھب ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع  اہلل ہیلع فملس ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس ھچک ولگ ےھت اؿ

فملس یک دختم ںیم وگہ اک وگتش ال ا ایگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ںیم ےس اکی ےن آفاز دے رک رعض ایک ہی وگہ اک 

 ان ںیہن۔وگتش ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اھکؤ ویکہکن ہی الحؽ ےہ نکیل ےھجم ہی اھک

 دیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش، وتہب، ةنعی، یبعش، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیموگہ ابمح وہےن ےک ایب

     536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، توبہ ٨ًبری، طٌيی، حش٩، حرضت توبہ ٨ًبر ی :  راوی

٩ًَِ َتِوبَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔيیُّ أََرأَیَِت و َحسَّ ٌِ ا٢َ لٔی اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِبَرٔیِّ  ٌَ ِٟ َة ا

یّبا ٩ِ٣ٔ َس٨ََتِْٔن أَِو َس  ًَِسُت اب٩َِ ٤ًََُز ََقٔ ا َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحَش٩ٔ  ُط َرَوی َحٔسیَث ا ٌِ ٥ِ٠َ أَِس٤َ َٓ  ٕٕ ٨َٕة َونِٔؼ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ْس ب٤ٔٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔیض٥ِٔ َس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ََُِْر صََذا   ٥َ ِث١ٔ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ٕ اذ ٌَ  َحٔسیٔث ٣ُ



 

 

ر ی رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس یبعش ےن اہک ہک 

 

ت ی
ع

ایک وت ےن نسح دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وتہب ةنعی، یبعش، نسح، رضحت وتہب 

یک فہ دحثی  ین ےہ وج اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ افر ںیم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت 

 رقتابی دف  ا ڈزیھ اسؽ اھٹیب راہ رگم ںیم ےن اس رفاتی ےک العفہ افر وکیئ رفاتی اؿ ےس  ین یہ ںیہن ہک وج اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع

فملس ےس لقن یک وہ رافی ےتہک ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ریض اہلل مہنع ںیم ےس نج ںیم رضحت دعس ریض اہلل یھب ےھت 

 فہ اعمذ یک دحثی یک رطح لقن رکےت ںیہ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، وتہب ةنعی، یبعش، نسح، رضحت وتہب ةنع ی :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خاٟس ب٩ وٟیس، حرضت اب٩ ًباضیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ب٩ طہاب، ابی ا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، اب٩ ًباض ،  :  راوی

 ٕٕ ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ  

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َِٟؤٟیٔس ٣َ ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوَخأُٟس ب٩ُِ ا َٗ أَصَِوی  ًَبَّإض  َٓ ٓبٕ ٣َِح٨ُوذٕ  ـَ ُتَٔی بٔ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِیَت ٣َِی٤ُو٧ََة  ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ تٔی فٔی بَِیٔت ٣َِی٤ُو٧ ٔ اًٟلَّ ُف ا٨ِِّٟشَوة ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظ ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َّی اہللُإ  َة أَِخبٔرُوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ُِت أرََحَ  ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسُظ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔا یُزٔیُس أَِ٪ َیأِک١َُ رَفَ ٨َُّٜٔط ًَ ا٢َ ََّل َوَل َٗ ا٦ْ صَُو یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 َ َٓاِجت ا٢َ َخأْٟس  َٗ ُُٓط  ًَا أَٔجُسنٔی أَ َٓ ِومٔی  َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ بٔأَِرٔق  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨َُِوزُ َٟ َّی اہللُ  أَک٠َُِتطُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  َرِرتُُط 

ییحی نب ییحی، امکل نب اہشب، ایب اامہم نب لہس نب فینح، انب ابعس ، اخدل نب فدیل، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت ومیمہن ےک رھگ ںیم دالخ وہا وت آپ ںیہ ہک ںیم افر اخدل نب فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ینھب وہیئ اکی وگہ شیپ یک یئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک رطػ اانپ اہھت ابمرک ڑباھ ا 

 اؿ ںیم ےس اکی تورت ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وت رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم وج تورںیت وموجد ںیھت

 ایل وت ںیم ےن وج ھچک اھکان اچےتہ ںیہ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اتب دف )وگہ اک ملع وہےن رپ( ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت چنیھک

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن ہکلب ہی وگہ ریمی رسزنیم ںیم رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ایک ہی رحاؾ ےہ 

ںیہن اپیئ اجیت اس ےئل ںیم ےن اےس اندنسپ ایک رضحت اخدل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس وگہ وک اچنیھک افر اےس اھکان رشفع رکد ا افر ر اؽ 



 

 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دھکی رےہ ےھت۔

 اہشب، ایب اامہم نب لہس نب فینح، انب ابعس ، اخدل نب فدیل، رضحت انب ابعس ییحی نب ییحی، امکل نب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     538    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ انؼاری، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

٠َ٣َُة أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُ  ا٢َ رَحِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب  ا  ٌّ ٠َ٣َُة َج٤ٔی ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی و٧ُُص  إب 

َِٟؤٟی ًَبَّإض أَِخبََرُظ أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ا ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٕٕ اِِلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ  ُٕ اہللٔ أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی ُط َسِی َٟ ا٢ُ  َ٘ َّٟٔذی يُ ٔس ا

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ َزَخ١َ ٣َ َُٟة أَِخبََرُظ أ٧َ َُٟتُط َوَخا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَٔی َخا ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ٣َِی٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ

 ٣َ سَّ َ٘ َٓ َِٟحارٔٔث ٩ِ٣ٔ ٧َِحٕس  ِیَسةُ ب٨ُِٔت ا َٔ ٔس٣َِت بٔطٔ أُِخُتَضا حُ َٗ َوَجَس ٨ًَِٔسَصا َؿبًّا ٣َِح٨ُوّذا  َٓ ًَبَّإض  بَّ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ اب٩ِٔ  َـّ  ِت اٟ

أَصَِوی َٓ ُط  َٟ َث بٔطٔ َوُيَشِمَّ  َّی یَُحسَّ ا٦ْ َحً ٌَ َ َِٟیطٔ ك ٔ ٦ُ إ سَّ َ٘ ٤َا يُ َّ٠ َٗ ٥َ َوکَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ  َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ورٔ أَِخبٔرَِ٪  ـُ ُِٟح َِٟت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا٨ِِّٟشَوةٔ ا ا َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٔلَی اٟ بُّ  یََسُظ إ َـّ ٩َ٠ُِٗ صَُو اٟ َُٟط  ٣ِتُنَّ  سَّ َٗ ٥َ ب٤َٔا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا َِٟؤٟیسٔ أرََحَ ا٢َ َخأُٟس ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٥َ یََسُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َٗ َیا َرُسو٢َ اہللٔ رَفَ بُّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َـّ ا٢َ ََّل ٦ْ اٟ

أَک٠َُِتطُ َوَرُسو٢ُ اہللٔ یَ  َٓ َٓاِجتََرِرتُطُ  ا٢َ َخأْٟس  َٗ ُُٓط  ًَا أَٔجُسنٔی أَ َٓ ِومٔی  َٗ ٥ِ َی٩ُِٜ بٔأَِرٔق  َٟ ٨َّٜٔطُ  ٥ِ٠َ ی٨ََِضىٔیَوَل َٓ  ٨ُِوزُ 

 ہک رضحت اخدل اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوباامہم نب لہس نب فینح ااصنری، رضحت انب ابعس ربخ دےتی ںیہ

نب فدیل نج وک فیس اہلل اہک اجات ےہ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زفہج رہطمہ رضحت ومیمہن 

ےک اہں ےئگ افر فہ رضحت اخدل افر رضحت انب ابعس یک اخہل ںیھت رضحت ومیمہن ےک اپس اکی ینھب وہیئ وگہ ریھک وہیئ یھت وج ہک 

ت د ہ تنب احرث دجن ےس الیئ ںیھت اوہنں ےن فہ وگہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک آےگ شیپ رک دی افر آپ ا
ہ ف
ؿ یک نہب رضحت 

یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت ابمرہک یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یسک اھکےن یک رطػ اس فتق کت اہھت ںیہن ڑباھےت ےھت بج 

اہلل ہیلع فملس وک اتب ہن د ا اجات وہ افر اس اھکےن اک انؾ ےل ایل اجات ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  کت ہک اس ےک ابرے ںیم آپ یلص

ےن وگہ یک رطػ اانپ اہھت ابمرک ڑباھ ا وت فاہں وموجد توروتں ںیم ےس اکی تورت ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وج ھچک  م 

  ںیگ اے اہلل ےک ر اؽ ہی وگہ ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ابمرک چنیھک ایل رضحت ےن شیپ ایک ےہ فہ اتب دف فہ ےنہک



 

 

اخدل نب فدیل ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک وگہ رحاؾ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن نکیل ہی وگہ وچہکن ریمی رس 

ےن اےس اندنسپ اھجمس رضحت اخدل ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس وگہ وک اینپ رطػ اچنیھک افر اےس زنیم ںیم ںیہن وہیت سج یک فہج ےس ںیم 

 اھکان رشفع رکد ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دےتھکی رےہ افر ےھجم عنم ںیہن رفام ا۔

 انب ابعساوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوباامہم نب لہس نب فینح ااصنری، رضحت  :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابوػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب، ابی ا٣ا٣ہ  ابوبرک ب٩ نرض، ًبس ب٩ ح٤یس، ابوبرک، يٌ٘وب :  راوی

 ب٩ سہ١، اب٩ ًباض، حرضت خاٟس ب٩ وٟیس

 ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ِبْس أَِخبََرنٔی و  ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ َو ٕس حَ و َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ث٨ََا ُ٘ سَّ

َُّط أَِخبََرُظ  ًَبَّإض أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  َِٟؤٟیسٔ أَبٔی  أَ٪َّ َخأَٟس ب٩َِ ا

ًَلَی ٣َیِ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ َزَخ١َ ٣َ َّی أَِخبََرُظ أ٧َ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٦َ إ سِّ ُ٘ َٓ َُٟتطُ  َِٟحارٔٔث َوهَٔی َخا ٤ُو٧ََة ب٨ِٔٔت ا

َِٟحارٔٔث ٩ِ٣ٔ ٧َِحٕس َوکَا٧َِت َتِحَت َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ  ِیٕس ب٨ُِٔت ا َٔ َِٟح٥ُ َؿٓبٕ َجائَِت بٔطٔ أ٦ُُّ حُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  رَفٕ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللُ  ٌِ  بَىٔی َج

َّی ا ٥َ٠َ ٣َا صَُو ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحسٔیٔث یُو٧َُص َوَزاَز فٔی آَٔخٔ اہللٔ َػل ٌِ َّی َي ٥َ ََّل َیأِک١ُُ َطِیّئا َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ثَُط اب٩ُِ ہللُ  َِٟحٔسیٔث َوَحسَّ  ا

٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧ََة َوکَاَ٪ فٔی َحِحزَٔصا  اِِلََػ٥ِّ 

میہ نب دعس، اوباصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، ایب اامہم نب لہس، انب ابعس، اوبرکب نب رضن، دبع نب دیمح، اوبرکب، وقعیب نب اربا

رضحت اخدل نب فدیل رفامےت ںیہ ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت ومیمہن تنب احرث ےک رھگ ںیم دالخ وہےئ 

 اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وگہ اک وگتش شیپ ایک افر رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت اخدل یک اخہل ںیھت وت ر اؽ اہلل یلص

 ایگ وج ہک اؾ دیفحہ تنب اہرث ریض اہلل اعتٰیل اہنع دجن ےس الیئ ںیھت افر ہی اؾ دیفحہ ، ہلیبق ینب رفعج ےک یسک آدیم ےک اکنح ںیم ںیھت

ہک فہ ایک زیچ ےہ رھپ آےگ ویسن یک دحثی یک رطح افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھچک ںیہن اھکےت ےھت بج کت ہک ولعمؾ ہن وہ اجات 

دحثی ذرک یک افر اس دحثی ےک آرخ ںیم ہی زادئ ےہ ہک انب االمص ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس لقن ایک ےہ وج ہک 

 رضحت ومیمہن یک رپفرش ںیم ےھت۔



 

 

، اوباصحل نب اسیکؿ، انب اہشب، ایب اامہم نب لہس، انب اوبرکب نب رضن، دبع نب دیمح، اوبرکب، وقعیب نب اربامیہ نب دعس :  رافی

 ابعس، رضحت اخدل نب فدیل

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی ا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی أ٣َُا٣َةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  و َحسَّ  ٕٕ ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی

ِٔن  بَِّْٔن ٣َِظؤیَّْ ـَ ٥َ َو٧َِح٩ُ فٔی بَِیٔت ٣َِی٤ُو٧ََة بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ أ َٗ ٥ِ یَِذَُکِ َیزٔیَس ب٩َِ ًَبَّإض  َٟ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َو

٩ًَِ ٣َِی٤ُو٧َةَ   اِِلََػ٥ِّ 

ارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب اامہم نب لہس نب فینح، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دبع نب دیمح، دبع

ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر مہ رضحت ومیمہن ےک رھگ ںیم ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم دف ےنھب 

 نب االمص ک  ومیمہن اک ذرک ںیہن ےہ۔ وہےئ وگہ الےئ ےئگ افر اس ںیم سیدی

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایب اامہم نب لہس نب فینح، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿاکشر اک ایب :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، خًلز ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی ہًل٢، ابو٨٣ٜسر، ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١، اب٩ ًباض،  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٠٤َِٟٔٔک  ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی صًَٔل  و َحسَّ ثَىٔی َس ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٢ٕ ب٩ُِ ُط

َّی ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٜٔسرٔ أَ٪َّ أَبَا أ٣َُا٣ََة ب٩َِ َسِض١ٕ أَِخبََرُظ  ٨ِ٤ُِٟ ٥َ َوصَُو فٔی بَِیٔت  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 



 

 

ىَی َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ  ٌِ ََٓذََکَ ب٤َٔ َِٟؤٟیٔس ب٠َِٔح٥ٔ َؿٓبٕ   ٣َِی٤ُو٧ََة َو٨ًَِٔسُظ َخأُٟس ب٩ُِ ا

یض اہلل دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، الخد نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، اوبدکنمر، اوباامہم نب لہس، انب ابعس، رضحت انب ابعس ر

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر فہ رضحت ومیمہن ےک رھگ ںیم ےھت افر رضحت اخدل نب 

فدیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب فاہں وموجد ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وگہ اک وگتش شیپ ایک ایگ رھپ آےگ زرہی یک 

 ح دحثی ذرک رفامیئدحثی یک رط

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، الخد نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، اوبدکنمر، اوباامہم نب لہس، انب ابعس، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 اک ایبؿاکشر  :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، ابی برش، سٌیس ب٩ جبْر، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ُ إر َوأَب ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍٕ أَِخبََر٧َا ٨َُُِسْر َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٧َآ َٗ  ٍٕ ٔ و برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیٕس إ َٔ ًَٟٔی أ٦َُّ حُ وَُّل أَصَِسِت َخا ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ َس٨ّ٤ِا َوأَّٗٔلا َوأَُؿبًّا  َوَس٥ََّ٠ ُجَبِْر

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی ٣َائَٔسة ّرا َوأُک١َٔ  ذُّ َ٘ بَّ َت َـّ ٩ٔ٤ِ َواِِلَٗٔٔم َوَتَزَک اٟ أَک١ََ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا٣ّا ٣َا َٓ ِو کَاَ٪ رَحَ َٟ ٥َ َو ِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ٣َائَٔسةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َوَس٥ََّ٠  أُک١َٔ 

دمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، ایب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ریمی اخہل اؾ دیفح ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ھچک یھگ ھچک رینپ افر دنچ وگںیہ وطبر دہہی ےک شیپ ںیک آپ یلص 

ےک اہلل ہیلع فملس ےن یھگ افر رینپ ںیم ےس وت ھچک اھک ایل افر وگہ ےس رفنت رکےت وہےئ اےس وھچڑ د ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 درتسوخاؿ رپ ہن اھکیئ اجیت۔

 اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، ایب رشب، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض  :  رافی

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

  



 

 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     543    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یبانی، یزیس ب٩ اػ٥، حرضت یزیس ب٩ اػ٥ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ط :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤َِٟٔسی٨َٔة  َحسَّ وْض بٔا ًَا٧َا َْعُ ا٢َ َز َٗ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ اِِلََػ٥ِّ  ِیَبانٔیِّ  اٟظَّ

َٓآک١ْٔ َو  ًَرَشَ َؿبًّا  َِٟی٨َا ثًََلثََة  ٔ َب إ ُض٥ِ ََْٓقَّ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ َّی  َُٟط َحً ِو٦ُ َحِو َ٘ ِٟ ثََر ا ِٛ َ أ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ ٔس  َِ ِٟ ًَبَّإض ٩ِ٣ٔ ا ٠َ٘ٔیُت اب٩َِ  َٓ َتارْٔک 

بَّ  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٣ُُط  ٨ِطُ َوََّل أرَُحِّ ًَ ٥َ ََّل آک٠ُُطُ َوََّل أ٧ََِهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَٔث ٧َٔيیُّ إض بٔئَِص ٣َا َٗ ٠ُُِٗت٥ِ ٣َا بُ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٣ّا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ إَّٔلَّ ٣ُٔحًلًّ َو٣ََُحِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١ُ اہللٔ َػل ـِ َٔ ِٟ  بَِی٤َ٨َا صَُو ٨ًَِٔس ٣َِی٤ُو٧ََة َو٨ًَِٔسُظ ا

َِٟؤٟیٔس َوا٣ِزَ  ًَبَّإض َوَخأُٟس ب٩ُِ ا ٥َ أَ ب٩ُِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا أََراَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َٓ َِٟح٥ْ  ٠َِیطٔ  ًَ َِٟیض٥ِٔ ُخَواْ٪  ٔ َب إ ی إٔذِ َُقِّ ِ٪ أَْة أَُِخَ

َُٟض٥ِ  ا٢َ  َٗ مُّ َو َٗ ٥ِ آک٠ُُِط  َٟ َِٟح٥ْ  ا٢َ صََذا  َٗ َّٕ یََسُظ َو َٜ َٓ َِٟح٥ُ َؿٓبٕ  َُّط  َٟطُ ٣َِی٤ُو٧َُة إ٧ٔ َِٟت  ا َٗ ُ َیأِک١َُ  ١ُ َوَخأُٟس ب٩ُِ ک ـِ َٔ ِٟ أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ ا َٓ ٠ُوا 

َّی اہللُ َِٟت ٣َِی٤ُو٧َُة ََّل آک١ُُ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ إَّٔلَّ َطِیْئ َیأِک١ُُ ٨ِ٣ٔطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٤َِٟزِأَةُ َو َِٟؤٟیٔس َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا   

دی نب امص ےس رفاتی ےہ ےتہک ںیہ ہک اکی دفاہل ےن دمہنی ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، سیدی نب امص، رضحت سی

امہری دتوت یک اس ےن ریتہ وگہ امہرے اسےنم رےھک وت مہ ںیم ےس ھچک ےن وگہ اھکیل افر ھچک ےن وھچڑ دےیئ ںیم اےلگ دؿ رضحت 

 ہنع ےک ارد رگد تہب ےس ولگ یھب اےھٹک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم وت ںیم ےن اؿ وک اتب ا رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل

 وہےئگ اؿ ںیم ےس اکی آدیم ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہن ںیم وگہ اھکات وہں افر ہن یہ ںیم وگہ اھکےن ےس عنم

  م ےن وج اہک ربا اہک یبن یلص اہلل ہیلع رکات وہں افر ہن یہ وگہ وک رحاؾ رقار داتی وہں رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ہک

فملس وت رصػ الحؽ افر رحاؾ ایبؿ رکےن ےک ےئل وعبمث وہےئ ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ومیمہن ےک اہں رشتفی 

افر اکی تورت یھب رفام ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ُ ےک اپس رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اخدل نب فدیل 

وموجد یھت اؿ بس ےک اسےنم درتسوخاؿ رپ اکی وگتش راھک ایگ وت بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اھکان اچاہ وت رضحت ومیمہن ےن 

وگتش  رعض ایک ہک ہی وگہ اک وگتش ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ابمرک رفک ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی

ںیم ےن یھبک ںیہن اھک ا اؿ ےس رفام ا  م اھکؤ وت رضحت لضف افر رضحت اخدل نب فدیل افر اس تورت ےن وگہ ےک وگتش ںیم ےس اھک ا 

 رضحت ومیمہن رفامیت ںیہ ہک ںیم یھب ھچک ںیہن اھکؤں یگ  ااےئ اس زیچ ےک ہک سج ںیم ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اھکںیئ۔

 نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، سیدی نب امص، رضحت سیدی نب امص اوبرکب :  رافی



 

 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، زبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخب  ٔٚ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح َّ َحسَّ ٔ أ٧َ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ُط َس٤ٔ

ا٢َ  َٗ َبَی أَِ٪ َیأِک١َُ ٨ِ٣ُٔط َو أ َٓ ٓبٕ  ـَ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وَُّل أ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَّٟٔی  ًَ ؤ٪ ا ُِْٟقُ ٠َّطُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٟ ََّل أَِزرٔی 

 ٣ُٔشَدِت 

زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی،

 فملس یک دختم ںیم اکی وگہ الیئ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اھکےن ےس ااکنر رفام د ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 زامونں یک وقںیم خسم وہ ںیئگ۔ےھجم ولعمؾ ںیہن اشدی ہک ہی وگہ اؿ زامونں ںیم ےس وہں نج 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی، زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ

     545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ اًْن، ١ٌ٘٣، حرضت ابوزبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ا٢َ ََّل و َحسَّ َ٘ َٓ بِّ  َـّ ٩ًَِ اٟ ُِٟت َجابّٔزا  َ ا٢َ َسأ

 ٣ِ ٥َِٟ یََُحِّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أب إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٔذَرُظ َو َٗ ٤ُوُظ َو ٌَ ََُِْر َواحٕٔس َتِل ٍُ بٔطٔ  َٔ ًَزَّ َوَج١َّ َی٨ِ ُط إٔ٪َّ اہلَل 

ًَا ا٦ُ  ٌَ َ ٤ََّا ك إ٧ٔ ٤ٌُِٔتطُ َٓ َ ِو کَاَ٪ ٨ًِٔٔسی ك َٟ ًَأئ ٨ِ٣ُٔط َو ٔة اٟزِّ َّ٣ 

ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس وگہ ےک ابرے 

 نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفنت اک ااہظر رکےت وہےئ رفام ا  م اےس ہن اھکؤ افر رفام ا ہک رضحت رمع

ؾ ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وگہ وک رحاؾ رقار ںیہن د ا ویکہکن اہلل اعتیل ےن اس ےک ذرےعی تہب  اں وک عفن دےتی ںیہ افر اع



 

 

 وطر رپ ہی رچفاوہں یک وخراک وہیت ےہ افر ارگ وگہ ریمے اپس یھب وہیت وت ںیم یھب اےس اھکات۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، رضحت اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، زاؤ ز، ابی نرضہ، ابوسٌیس، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ٩ًَِ َزاُوَز  ًَسٓٔیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُس و َحسَّ َٗ َّا ا٢َ  و٢َ اہللٔ إ٧ٔ

 َٓ ائٔی١َ ٣ُٔشَدِت  ّة ٩ِ٣ٔ بَىٔی إرِٔسَ ا٢َ ذَُٔکَ لٔی أَ٪َّ أ٣َُّ َٗ تٔی٨َا  ِٔ ٤َا ُت َٓ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا أَِو  َٓ بَّٕة  ـَ ٌٔیٕس بٔأَِرٕق ٣َ ا٢َ أَبُو َس َٗ ٥ِ ی٨ََِط  َٟ ٥ِ٠َ َیأ٣ُِزِ َو

زَّ َو  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ َس َذَٟٔک  ٌِ ا کَاَ٪ َب َّ٤٠َ ٤ٌُِٔتُط َٓ َل َٟ ِو کَاَ٪ ٨ًِٔسٔی  َٟ ًَأئ َو ٔ اٟزِّ ةٔ َصٔذظ ًَا٣َّ ا٦ُ  ٌَ ََٟل َُّط  ََُِْر َواحٕٔس َوإ٧ٔ ٍُ بٔطٔ  َٔ َی٨ِ َٟ َج١َّ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٓطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَا ٤ََّا   إ٧ٔ

ہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک اے دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، داؤ د، ایب رضنہ، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس ریض ا

اہلل ےک ر اؽ مہ اکی ایسی زنیم ںیم رےتہ ںیہ ہک اہجں وگہ تہب رثکت ےس اپیئ اجیت ےہ  ا اس ےن رعض ایک وتفی دےتی ںیہ آپ 

اگبڑ رک وگہ یسیج لکش رک دی یئگ یھت وت یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجم ےس ینب ارسالیئ یک اکی وقؾ اک ذرک ایک ایگ ےہ ہک سج یک لکش 

ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہن وت وگہ اھکےن اک مکح رفام ا افر ہن یہ اس ےس عنم رفام ا رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

وگں وک عفن دےتی ںیہ اعؾ وطر رپ اس ےک ھچک رعہص دعب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل اعتیل اس ےک ذرےعی تہب ےس ول

رچفاوہں یک وخراک یہی ےہ افر ارگ وگہ ریمے اپس وہیت وت ںیم یھب اےس اھکات ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وت اس ےس رصػ 

 اندنسپدییگ اک ااہظر رفام ا اھت۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب ایب دعی، داؤ د، ایب رضنہ، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس ریض :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 وگہ ابمح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     547    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابونرضہ، حرضت ابوسٌیس٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، ابوً٘ی١ زورقی :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  َة  ث٨ََا أَبُو َنرِضَ ِوَرقٔیُّ َحسَّ ًَ٘ٔی١ٕ اٟسَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ابٔیًّ ٌٔیٕس أَ٪َّ أَِْعَ بٔی َس

ِّی فٔی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یُحِٔبطُ َػل َٓ اَوَزُظ  ٌَ َٓ ًَاؤِزُظ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٥ِ٠َ یُحِٔبُط  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ أَصِلٔی  ا٦ ٌَ َ ُة ك ًَا٣َّ َُّط  بَّٕة َوإ٧ٔ ـَ َُائٕٔم ٣َ

ابٔیُّ إٔ٪َّ اہلَل ا٢َ یَا أَِْعَ َ٘ َٓ أَٟثةٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟثَّ ًَ َّی اہللُ  ٌَ ثًََلثّا ث٥َُّ ٧َاَزاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ًَلَی ٔسِبٕم ٩ِ٣ٔ بَىٔی   َب  ـٔ َُ ٩َ أَِو 

٠َِشُت آک٠َُُضا َوََّل أ٧َِهَ  َٓ ١َّ َصَذا ٨ِ٣َٔضا  ٌَ َٟ ًََٓل أَِزرٔی  ٤ََشَدُض٥ِ َزَوابَّ یَٔسبُّوَ٪ فٔی اِِلَِرٔق  َٓ ائٔی١َ  ٨ًََِضاإرِٔسَ  ی 

 آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دمحم نب اح م، زہب، اوبلیقع دفرح ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت

دختم ںیم آ ا افر اس ےن رعض ایک ںیم اکی ا ےس یبیشن العہق ںیم راتہ وہں ہک اہجں وگہ تہب وہیت ںیہ افر اعؾ وطر رپ ریمے رھگ 

رہ ایبؿ رک اس ےن دفابرہ فاولں اک اھکان یہی ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وکیئ وجاب ںیہن د ا مہ ےن اس داہییت ےس اہک دفاب

رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وکیئ وجاب ہن د ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسیتی رمہبت ںیم اےس آفاز دی 

 ا وج زنیم ںیم رھپےت افر رفام ا اے داہییت اہلل ےن ینب ارسالیئ یک اکی امجتع رپ تنعل رفامیئ  ا ہصغ ایک وت اؿ وک خسم رک ےک اجونر انب د

 ںیہ افر ںیم ںیہن اجاتن وہ اتکس ےہ ہک اشدی ہی وگہ یھب ایہن اجونرفں ںیم ےس وہ اس ےئل ہن وت ںیم اےس اھکات وہں افر ہن یہ اےس اھکےن

 ےس عنم رکات وہں

 دمحم نب اح م، زہب، اوبلیقع دفرح ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس :  رافی

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

  

 ...ڈٹی اھکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ڈٹی اھکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     548    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوکا١٣ جحسری، ابوًوا٧ہ، ابی ئٌور، حرضت  :  راوی

 َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِوف ًَ  ٩ًَِ ُٔوٕر  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َي ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا َّی َحسَّ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َُزَِو٧َا ٣َ َٗ ی 

 َ َُزََوإت ٧  ٍَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسِب َِٟحَزازَ اہللُ   أِک١ُُ ا

حد ری، اوبتواہن، ایب وفعیر، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل 
خ 

اوباکلم 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت است زغفات ںیم رشکی وہےئ سج ںیم ڈٹ اں اھکےت رےہ۔



 

 

حد ری، اوبتواہن، ایب وفعی :  رافی
خ 

 ر، رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباکلم 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ڈٹی اھکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     549    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، حرضت ابوئٌور رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨َ  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ُٔوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاو َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َي ٔ َة  ز

 ٍَ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ٔستَّ أَِو َسِب َٗ ُٙ ٔستَّ و  ا٢َ إِٔسَح َٗ َُزََوإت و   ٍَ ا٢َ أَبُو برَِکٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َسِب َٗ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، رضحت اوبوفعیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ 

رفاتی ںیم است زغفات اک ذرک ےہ افر ااحسؼ یک رفاتی ںیم ھچ زغفات اک افر انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھچ  ا است اوبرکب یک 

 زغفات اک ذرک ایک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، رضحت اوبوفعیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ڈٹی اھکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     550    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوئٌور رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابی ئٌور، حرضت ا :  راوی

 ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  رَفٕ لِٔکَ

ٍَ َُزََوإت  ا٢َ َسِب َٗ ٔ َو ُٔوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  َي

نب ینثم، انب ایب دعی، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب وفعیر، رضحت اوبوفعیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس یک رفاتی لقن یک دمحم 

 یئگ ےہ افر اس ںیم است زغفات اک ذرک ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب وفعیر، رضحت اوبوفعیر ریض  :  رافی

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

  



 

 

 ...رخوگش اھکےن ےک وجاز ںیم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رخوگش اھکےن ےک وجاز ںیم

     551    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ صَٔظا٦ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٣ََزِر٧َا َحسَّ َٗ ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

 َ ِح٨َا أَِر٧ َٔ اِست٨َِ أََتِیُت بَٔضا أَبَا ك٠ََِحَة َٓ َٓ ُتَضا  ِٛ َّی أَِزَر ِیُت َحً ٌَ َش َٓ ا٢َ  َٗ بُوا  َِ ٠َ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ِوا  ٌَ َش َٓ ِضَزأ٪  َث ّبا ب٤َٔزِّ اٟوَّ ٌَ َب َٓ ََٓذبََحَضا 

أََتِیُت بَٔضا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل دَٔذیَِضا إ َٓ ب٠َٔطُ بَٔورَٔٛٔضا َو َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َػل

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک مہ اج رےہ 

 فہ گ ک ےئگ رافی ےتہک ںیہ ےھت ہک رہظاؿ ےک اقمؾ ےس زگرے وت مہ ےن اکی رخوگش اک اھچیپ ایک ولگ اس یک رطػ دفڑے نکیل

ہک رھپ ںیم دفڑا اہیں کت ہک ںیم ےن اےس ڑکپ ایل افر بج ںیم اےس رضحت اوبہحلط ےک اپس ال ا وت اوہنں ےن رخوگش وک ذحب ایک اس یک 

 وبقؽ رفام ایلرسنی افر اس یک دفونں راںین ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رخوگش اھکےن ےک وجاز ںیم

     552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس، یحٌی ب٩ حبیب، خًلز ب٩ حارث، طٌبہ، یحٌی، طٌبہ :  راوی

ث٨ََا َخأْٟس يَ  ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ ٌٔیٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ىٔیو َحسَّ ص٤َُا  ٌِ َِٟحارٔٔث لِٔکَ اب٩َِ ا

دَٔذیَِضا َٓ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث یَِحٌَی بَٔورَٔٛٔضا أَِو  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ٩ًَِ ُط

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ییحی نب بیبح، الخد نب احرث، ہبعش، ییحی، ہبعش ےس اس دنس ےک اسھت ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ سج 

 ش یک دفونں راونں اک ذرک ےہ۔ںیم رخوگش یک رسنی  ا رخوگ



 

 

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ییحی نب بیبح، الخد نب احرث، ہبعش، ییحی، ہبعش :  رافی

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

  

 ...ےنیل ےک وجاز ںیم افر اکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ اؿ ےس دمد

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ اؿ ےس دمد ےنیل ےک وجاز ںیم افر رکنکی ےنکنیھپ یک رکا ےہ ےک ایبؿ ںیم
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 ٛہ٤ص، اب٩ بزیسہ، ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣، حرضت اب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، :  راوی

ا٢َ َرأَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ِض٤َْص  َٛ ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ١ٔ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ َحسَّ َّٔ َِ ٤ُ ِٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ی 

ا٢َ َی٨َِهی أَِػَحابٔطٔ یَ  َٗ ُظ أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یرَِکَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ِٖ َٟطُ ََّل َتِدٔذ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٖ َّطُ ََّل ِدٔذ َٓإ٧ٔ  ٖٔ َِٟدِذ ٩ًَِ ا

 ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٩َّ َوَي ٨َُّٜٔط یَٜرِٔسُ اٟشِّ ُسوُّ َوَل ٌَ ِٟ ُ بٔطٔ ا َٜأ ِیُس َوََّل ی٨ُِ َٟطُ أُِخبٔرَُک أَ٪َّ ُيِؼَلازُ بٔطٔ اٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٖ َس َذَٟٔک َیِدٔذ ٌِ َِْن ث٥َُّ َرآُظ َب

ُٖ ََّل أُک٠َِّ  ٖٔ ث٥َُّ أََراَک َتِدٔذ َِٟدِذ ٩ًَِ ا ُظ أَِو ی٨ََِهی  ٥َ کَاَ٪ یرَِکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َذاَرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ َذا َو َٛ  ٤َُک ک٤َٔ٠َّة 

س،

 م
کہ

انب ربدیہ، دبعاہلل نب لفغم، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ  دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، 

ہک رضحت دبعاہلل نب لفغم ےن اےنپ اسویھتں ںیم ےس اکی آدیم وک رکنکی ےتکنیھپ وہےئ داھکی وت اوہنں ےن رفام ا رکنکی ہن کنیھپ 

ےت ےھت  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس فذػ ےس عنم رفامےت ےھت ویکہکن اس ےس ہن اکشر ویکہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےس اندنسپ رک

ایک اجات ےہ افر ہن یہ اس ےس دنمش رمات ےہ نکیل اس ےس داتن وٹٹ اجات ےہ  ا آھکن وھپٹ اجیت ےہ رضحت دبعاہلل ےن اس ےک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ یک ربخ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل دعب رھپ اےس رکنکی ےتکنیھپ داھکی وت اس ےس رفام ا ہک ںیم ےھجت ر اؽ اہلل

ابت  ہیلع فملس اےس اندنسپ ےتھجمس ےھت  ا رکنکی ےنکنیھپ ےس عنم رفامےت ےھت ارگ ںیم ےن ےھجت رکنکی ےتکنیھپ داھکی وت ںیم ھجت ےس یھبک یھب

 ںیہن رکفں اگ

س، انب ربدیہ، دبع :  رافی

 م
کہ

 اہلل نب لفغم، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، 

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 رکا ےہ ےک ایبؿ ںیم اکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ اؿ ےس دمد ےنیل ےک وجاز ںیم افر رکنکی ےنکنیھپ یک
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 ابوزاؤز، س٠امی٪ ب٩ ٣ٌبس، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ٛہ٤ص :  راوی

ِض٤َْص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  َٛ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا  َبٕس َحسَّ ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ثَىٔی أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ  از

س ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ

 م
کہ

 اوبداؤد، امیلسؿ نب دبعم، امثعؿ نب رمع، 

س :  رافی

 م
کہ

 اوبداؤد، امیلسؿ نب دبعم، امثعؿ نب رمع، 

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

  

 اک ایبؿ اکشر :   ابب

 اکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ اؿ ےس دمد ےنیل ےک وجاز ںیم افر رکنکی ےنکنیھپ یک رکا ےہ ےک ایبؿ ںیم
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ً٘بہ ب٩ ػہبا٪، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ،  :  راوی

١ِٔ٣ 

 َ ث اََّل َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ رَفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة و َحسَّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٨َا ُط

ا َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ رَفٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ ب٩ِٔ ُػِضَباَ٪  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ َج َٗ  ٖٔ َِٟدِذ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ ا َٗ َِْن و  ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٩َّ َوَي ٨َّٜٔطُ یَٜرِٔسُ اٟشِّ ِیَس َوَل ُت١ُ اٟؼَّ ِ٘ ُسوَّ َوََّل َي ٌَ ِٟ ُ ا َٜأ َّطُ ََّل ی٨َِ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّضَ َو ٥َِٟ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ إ٧ٔ ُسوَّ َو ٌَ ِٟ ُ ا َٜأ ا ََّل َت٨ِ

َِْن  ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ  یَِذَُکِ َت

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب ابہصؿ، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت 

 اکی رفاتی ںیم ےہ ہک اس رطہقی ےس ہن دنمش ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکنکی ےنکنیھپ ےس عنم رفام ا انب رفعج یک

 رمات ےہ افر ہن یہ اکشر وک لتق رکات ےہ نکیل داتن وتڑ داتی ےہ افر آھکن وھپڑ داتی ےہ افر انب دہمی ےن اہک ہک ہی رطہقی دنمش وک ںیہن

 امرات افر اوہنں ےن آھکن ےک وھپےنٹ اک ذرک ںیہن ایک

 ارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب ابہصؿ، رضحت دبعاہلل نب لفغمدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، دبع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ر رکنکی ےنکنیھپ یک رکا ےہ ےک ایبؿ ںیماکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ اؿ ےس دمد ےنیل ےک وجاز ںیم اف

     556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، سٌیس ب٩ جبْر، حرضت ًبساہلل ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ٌٔی١ُ ابِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ١ٕ و َحسَّ َّٔ َِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌَ ٔ یّبا ٟ ٕ أَ٪َّ ََقٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ٩ُ ٠ًَُیَّ

ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٖٔ َو َِٟدِذ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٨ََضاُظ َو َٓ ا٢َ  َٗ  َٖ ا ََّل َتٔؼیُس َػِیّسا َوََّل َت٨ِ َخَذ ًَُسوًّ  ُ َٜأ

 ًَ َّی اہللُ  ثَُک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أَُحسِّ َ٘ َٓ اَز  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ َِْن  ٌَ ِٟ ُ ا أ َ٘ ِٔ ٩َّ َوَت ٨ََّٜٔضا َتِٜرٔسُ اٟشِّ ُٖ ََّل َوَل ٨ًَُِط ث٥َُّ َتِدٔذ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

 أُک٤ُِّ٠ََک أَبَّسا

نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب لفغم ےک یسک رقیبی ےن رکنک اکنیھپ وت رضحت دبعاہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اویب، دیعس

 ےہ ےن اےس عنم ایک افر رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکنک ےنکنیھپ ےس عنم رفام ا ےہ افر رفام ا اس رطےقی ےس ہن اکشر وہات

افر آھکن وھپڑ داتی ےہ اس ےن رھپ اس رطح ایک وت رضحت دبعاہلل ریض اہلل افر ہن دنمش رمات ےہ نکیل ہی رطہقی داتن وتڑ داتی ےہ 

اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ھجت ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ابت ایبؿ رکات وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رطح رکےن 

  رکفں اگےس عنم رفام ا ےہ افر وت رھپ رکنک اتکنیھپ ےہ ںیم ھجت ےس یھبک ابت ںیہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، اویب، دیعس نب ریبج، رضحت دبعاہلل نب لفغم :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ےس دمد ےنیل ےک وجاز ںیم افر رکنکی ےنکنیھپ یک رکا ےہ ےک ایبؿ ںیماکشر رکےن افر دفڑےن ںیم نج زیچفں یک رضفرت وہیت ےہ 
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 اب٩ ابی ث٘فی، ایوب، حرضت ایوب :  راوی

٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َا فٔیُّ  َ٘ ث٨ََا اٟثَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ  ز

 انب ایب یفقث، اویب، رضحت اویب ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ایب یفقث، اویب، رضحت اویب :  رافی

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

  

 ...زیت رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیماےھچ رطےقی ےس ذحب افر لتق رکےن افر رھچی 

 اکشر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اےھچ رطےقی ےس ذحب افر لتق رکےن افر رھچی زیت رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم
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ب٩ اوض، حرضت طساز ب٩ اوض رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، خاٟس، ابوًٗلبہ، ابواطٌث، طساز  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبَ  أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ از ٩ًَِ َطسَّ ٔث  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِط َة 

 ٩ًَِ ِٔٔوُتُض٤َا  ا٢َ ث٨َِٔتأ٪ َح َٗ َت٠ِتُ  أَِوٕض  َٗ إَٔذا  َٓ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َتَب اِْلِٔحَشاَ٪  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠ُِْرِٔح َذبٔیَحَتطُ  َٓ َتُط  ٥ِ َطرِفَ ُٛ ُِٟیٔحسَّ أََحُس بَِح َو أَِحٔش٨ُوا اٟذَّ َٓ ِِٟ٘ٔت٠ََة َوإَٔذا َذبَِحُت٥ِ  أَِحٔش٨ُوا ا َٓ 

رکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، اخدل، اوبالقہب، اوبا ثع، دشاد نب افس، رضحت دشاد نب افس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوب

یل ےن ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دف ابوتں وک  اد رک راھک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعت

 رپ الھبیئ رفض رک دی ےہ وت بج یھب  م لتق رکف وت ایھچ رطح لتق رکف افر بج یھب  م ذحب رکف وت ایھچ رطح ذحب رکف افر  م ںیم رہ زیچ

 ےس اکی وک اچےئہ ہک اینپ رھچی وک زیت رکے افر اےنپ اجونر وک آراؾ دے۔

 اد نب افس، رضحت دشاد نب افس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، اخدل، اوبالقہب، اوبا ثع، دش :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ رطےقی ےس ذحب افر لتق رکےن افر رھچی زیت رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟوہاب ث٘فی، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ،  :  راوی

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣ح٤س ب٩ یو سٕ، سٔیا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، حرضت خاٟس حذاء رضی اہلل 

 تٌالٰی ٨ًہ

َِٟوصَّا ًَِبُس ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا صَُظِی٥ْ ح و َحسَّ ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ و َحسَّ فٔیُّ ح و َحسَّ َ٘ ٔب اٟثَّ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ  ب٩ُِ ٧َآ  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ

ا َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ َة ُس ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ٔئ بٔإِٔس٨َاز

 ٔ ىَی َحٔسیث ٌِ  طٔ َو٣َ



 

 

، ییحی نب ییحی، میشہ، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب یفقث، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم

دمحم نب وی فس، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت اخدل ذحاء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انب ہیلع یک دنس افر اس یک رفاتی 

 مہ ینعم رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ ےک

ییحی نب ییحی، میشہ، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب یفقث، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، دبعاہلل نب  :  رافی

 دبعارلنمح داریم، دمحم نب وی فس، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، رضحت اخدل ذحاء ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اجونر وک ابدن ھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک ابدن ھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ َزیِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ  سٔ ب٩ِٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

 َٗ ِس َنَؼبُوا َزَجاَجّة َیز٣ُِو٧ََضا  َٗ ِو٦ْ  َٗ إَٔذا  َٓ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أَیُّوَب  َِٟح ی أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َزاَر ا ٍَ َجسِّ ا٢َ أ٧ََْص ٧ََهی َزَخ٠ُِت ٣َ َ٘ َٓ ا٢َ 

َِٟبَضائ٥ُٔ  ٥َ أَِ٪ ُتِؼبََر ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ہبعش، اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، رضحت اشہؾ نب زدی رفامےت ںیہ ہک ںیم اےنپ دادا رضحت اسن نب دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، 

امکل ےک اسھت مکح نب اویب ےک رھگ ایگ وت فاہں ھچک ولگ اکی رمیغ وک اشنہن انب رک اےس ریت امر رےہ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت 

  اہلل ہیلع فملس ےن اجونرفؿ وک ابدنھ رک امرےن ےس عنم رفام ا ےہ۔اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی نب اسن نب امکل، رضحت اشہؾ نب زدی :  رافی

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

  

 ... امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماجونر وک ابدنھ رک

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسا٣ہ، زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، یحٌی ب٩ حبیب، خًلز ب٩ حارث، ابوَکیب، ابو :  راوی

 حرضت طٌبہ

 َ ثَىٔی َیِحٌ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ ح و َحسَّ ٌٔیٕس َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َخأُٟس و َحسَّ ی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ک٠ُُّضُ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ٔ ب٩ُِ ا َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط  ٥ِ 

زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب بیبح، الخد نب احرث، اوبرکبی، اوبااسہم، رضحت ہبعش اس دنس ےک 

 اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ

 اوبرکبی، اوبااسہم، رضحت ہبعش زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، دبعارلنمح نب دہمی، ییحی نب بیبح، الخد نب احرث، :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ، ًسی، سٌیس ب٩ جبْر، حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی اہللُ و َحسَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل اب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ّؿا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  دُٔذوا َطِیّئا ٓٔیطٔ اٟزُّوُح َُغَ  ََّل َتتَّ

دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، دعی، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م یسک 

 اجدنار وک اشنہن ہن انبؤ۔

  ابعسدیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش، دعی، دیعس نب ریبج، رضحت انب :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌرف، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، حرضت طٌبہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ج :  راوی



 

 

 ٔ َبَة ب ٌِ ٩ًَِ ُط ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  رَفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ  َضَذا اِْلِٔس٨َاز

 دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، رضحت ہبعش ےس اس 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دبعارلنمح نب دہمی، رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ

     564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور، ابوکا١٣، ابوًوا٧ہ، ابی برش، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت سٌیس ب٩ جبْر :  راوی

اََّل َحسَّ  َٗ ُى ِٔلَبٔی کَا١ٕ٣ٔ  ِٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ َوا٠َّٟ ا٢َ ٣َزَّ و َحسَّ َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو 

ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨ًََِضا  ُٗوا  ا َرأَِوا اب٩َِ ٤ًََُز َترَفَّ َّ٤٠َ َٓ ِس َنَؼبُوا َزَجاَجّة َیتََرا٣َِو٧ََضا  َٗ ١َ َصَذا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ اب٩ُِ ٤ًََُز ب٨َٔرَفٕ  ٌَ َٓ  ٤ًََُز ٩ِ٣َ 

١َ َصَذاَػ  ٌَ َٓ  ٩َ ٩ِ٣َ ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

ابیشؿ نب رففخ، اوباکلم، اوبتواہن، ایب رشب، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک 

نب رمع وک داھکی وت فہ رفتمؼ وہ ےئگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھچک ولوگں ےک اپس ےس زگرے بج اؿ ولوگں ےن رضحت ا

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی اکؾ سک ےن ایک ےہ ویکہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رطح رکےن فاےل رپ 

 تنعل رفامیئ ےہ۔

 ت دیعس نب ریبجابیشؿ نب رففخ، اوباکلم، اوبتواہن، ایب رشب، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضح :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، ابوبرش، حرضت سٌیس ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ہظ :  راوی

ا٢َ ٣َزَّ اب٩ُِ ًُ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا أَبُو برِٔشٕ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِس و َحسَّ َٗ یِٕع  ٔٔتَِیإ٪ ٩ِ٣ٔ َُقَ ٤ََز بٔ

ِس جَ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز ٩ِ٣َ َنَؼبُوا كَِّْرا َوص٥ُِ َیز٣ُِو٧َُط َو َ٘ َٓ ُٗوا  ا َرأَِوا اب٩َِ ٤ًََُز َترَفَّ َّ٤٠َ َٓ ٔ ک١َُّ َخاكَٔئٕة ٩ِ٣ٔ ٧َِب٠ٔض٥ِٔ  ِْر ٠ُوا َٟٔؼاحٔٔب اٟلَّ ٌَ 



 

 

٩َ ٩ِ٣َ اتََّدَذ َط  ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ َصَذا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ٩ِ اہللُ ٩ِ٣َ  ٌَ َٟ ١َ َصَذا  ٌَ ّؿاِیئّ َٓ  ا ٓٔیطٔ اٟزُّوُح َُغَ

زریہ نب رحب، میشہ، اوبرشب، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دنچ 

 رقیشی ونوجاونں ےک اپس ےس زگرے ہک فہ اکی رپدنہ وک اکشر انب رک اےس ریت امر رےہ ےھت افر اوہنں ےن رپدنے ےک امکل ےس ہی

ےط رک راھک اھت ہک وج ریت اشنہن رپ ہن ےگل اس وک فہ ےل ےل وت بج اؿ ونوجاونں ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی وت فہ 

دحیلعہ دحیلعہ وہ ےئگ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی سک ےن ایک ےہ وج اس رطح رکے اس رپ اہلل ےن تنعل رفامیئ ےہ 

 اجدنار وک اشنہن انبےئ۔ہک یسک 

 زریہ نب رحب، میشہ، اوبرشب، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اکشر اک ایبؿ :   ابب

 اجونر وک ابدنھ رک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًبس ب٩ ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد  :  راوی

 ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ بَ  َحسَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس رِکٕ أَِخبََر٧َا َحات٥ٕٔ َحسَّ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  اُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َححَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٍَ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر

َو  َت١َ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ يُ َّی اہللُ  وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي  ابِّ َػبِّراَجابَٔز ب٩َِ 

انب رججی، اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، اوبزریب،  دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب،

رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اجونرفں ںیم ےس یسک یھب اجونر وک ابدنھ 

 رک امرےن ےس عنم رفام ا ےہ۔

جی، دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رججی، اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، انب رججی، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رج :  رافی

 اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ : ابب

 ...اک ایبؿ رقابین ےک فتق

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر اسوز ب٩ ٗیص، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ، اسوز ب٩ ٗیص، حرضت ج٨سب ب٩ سٔیا٪ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ اِِلَِسوَ َحسَّ ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ِیٕص ح و َحسَّ َٗ ث٨ََا اِِلَِسَوزُ ب٩ُِ  ٔ ا ُزَصِْْر َحسَّ ز

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َطضِٔسُت اِِلَِؿَهی ٣َ َٗ َیاَ٪  ِٔ ثَىٔی ُج٨َِسُب ب٩ُِ ُس ِیٕص َحسَّ َٗ َّی  ٥َ ب٩ِٔ  ُس أَِ٪ َػل ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ

ا٢َ  َ٘ َٓ َْ ٩ِ٣ٔ َػًَلتٔطٔ  ِب١َ أَِ٪ َيرِفُ َٗ ِس ذُبَٔحِت  َٗ َِٟح٥َ أََؿاؤیَّ  إَٔذا صَُو َیَزی  َٓ َْ ٩ِ٣ٔ َػًَلتٔطٔ َس٥ََّ٠   ٩ِ٣َ کَاَ٪ ذَبََح أُِؿحٔیََّتطُ َورَفَ

ی  ٠َِیِذبَِح ٣َکَا٧ََضا أَُِخَ َٓ َِّی  َِّی أَِو نَُؼل ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل ٠َِیِذبَِح بٔاِس٥ٔ اہللٔ َٗ َٓ ٥ِ یَِذبَِح  َٟ  َو٩ِ٣َ کَاَ٪ 

ادمح نب ویسن، زریہ ا اد نب سیق، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب ایفسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم دیعایحضل  دیؿ 

امنز ںیہن زپیھ یھت افر ہن یہ ایھب کت آپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وموجد اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایھب کت 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز ےس رفاتغ اک مالؾ ریھپا اھت ہک رقابوینں اک وگتش داھکی اجےن اگل رقابوینں وک امنز دیع ےس افرغ وہےن ےس

رقابین ذحب رکیل اےس اچےئہ ہک فہ اینپ  ےلہپ ذحب رکد ا ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج آدیم ےن اینپ امنز  ا امنز ےس ےلہپ

 رقابین یک ہگج دفرسی رقابین رکے افر سج ےن ایھب رقابین ذحب ںیہن یک اےس اچےئہ ہک فہ اہلل ےک انؾ ےل رک رقابین ذحب رکے۔

 ادمح نب ویسن، زریہ ا اد نب سیق، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب ایفسؿ :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ج٨سب ب٩ سٔیا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواَّلحوؾ، سًل٦ ب٩ س٠ی٥، اسوز ب٩ ٗیص، ح :  راوی



 

 

ِیٕص  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِسَوز ٦ُ ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ َسًلَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُج٨َِسٔب ب٩ِٔ ُس  

َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٩ِ٣َ َذبََح َطضِٔسُت اِِلَِؿَهی ٣َ َ٘ َٓ ِس ذُبَٔحِت  َٗ  ٥ٕ٨ََُ ٔلَی  َضی َػًَلَتُط بٔا٨َّٟأض ٧ََوَز إ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ًَلَی اِس٥ٔ اہللٔ  ٠َِیِذبَِح  َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ َذبََح  َٟ ٠َِیِذبَِح َطاّة ٣َکَا٧ََضا َو٩ِ٣َ  َٓ ًَلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ 

، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رقابین اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، مالؾ نب میلس

فاےل دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اھت وت بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں وک امنز دیع زپاھ رک افرغ وہےئ وت آپ یلص 

ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل وت اےس فملس ےن رکبویں وک داھکی ہک ذحب رک دی یئگ  اہلل ہیلع

 ہک فہ اس یک ہگج دفرسی رکبی ذحب رکے افر سج ےن ذحب ںیہن یک وت فہ اب اہلل اک انؾ ےل رک ذحب رکے۔

 

 اچی 

 ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباالوحص، مالؾ نب میلس، ا اد نب سیق، رضحت دنجب نب  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، حرضت اسوز ب٩ ٗیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ا :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  ث٨ََا إِٔسَح ًََوا٧ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة لِٔکَ َز 

 ٔ َحٔسیٔث أَبٔی اِِلَِحَؤؾ اِِلَِسَوز َٛ ًَلَی اِس٥ٔ اہللٔ  اََّل  َٗ ٔ َو ِیٕص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ب٩ِٔ 

ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، رضحت ا اد نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

 اوباالوحص یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، انب ہنییع، رضحت ا اد نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ، اسوز، حرضت ج٨سب بحلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

َِٟبَحلٔیَّ  ٍَ ُج٨َِسبّا ا ٔ َس٤ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٔ َحسَّ ا٢َ َطض َّی اہللُ َٗ ِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٌِٔس ٣َکَا٧ََضا َو  ٠ُِی َٓ َِّی  ِب١َ أَِ٪ ُيَؼل َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َذبََح  َ٘ َٓ َّی یَِو٦َ أَِؿّهی ث٥َُّ َخَلَب  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل ٠َِیِذبَِح ًَ َٓ ٥ِ َی٩ُِٜ َذبََح  َٟ  ٩ِ٣َ

 بٔاِس٥ٔ اہللٔ 

ب یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، ا اد، رضحت دنج

ز اسھت وموجد اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز دیع زپاھیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبطخ اراشد رفام ا افر اہک سج آدیم ےن امن

 ہگج دفرسی رقابین رکے افر سج ےن ہن یک وہ وت فہ اہلل اک انؾ ےل رک اب ذحب رک دیع ےس ےلہپ رقابین رکیل وہ اےس اچےئہ ہک فہ اس یک

 ےل۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش، ا اد، رضحت دنجب یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ین اک ایبؿرقاب :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ  ٩ُ َج

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، ٣رطٖ، ًا٣ز، بزاء رضی اہلل :  راوی

ا٢َ َؿ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  ِب١َ و َحسَّ َٗ ی َخالٔی أَبُو بُزَِزَة  هَّ

٥َ ت٠َِٔک َطاةُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلةٔ  ا٢َ َؿحِّ اٟؼَّ َ٘ َٓ  ٔ ز ٌِ ٤َِٟ ًَّة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َجَذ َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ 



 

 

َس ا ٌِ ٔشطٔ َو٩ِ٣َ َذبََح َب ِٔ ٤ََّا َذبََح ٨َٟٔ َٓإ٧ٔ ًَلةٔ  ِب١َ اٟؼَّ َٗ ی  ا٢َ ٩ِ٣َ َؿهَّ َٗ ِْرَٔک ث٥َُّ  َِ ٔ ِس َت٥َّ نُُشُٜطُ َوأََػاَب بَٔضا َوََّل َتِؼ٠ُُح ٟ َ٘ َٓ ًَلةٔ  ٟؼَّ

٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ُس   ٨ََّة ا

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل، رطمػ، اعرم، رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ریمے اخول رضحت اوبربدہ ریض 

ت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی وت وگتش یک رکبی وہیئ رضح

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس اکی ھچ امہ یک رکبی اک ہچب ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

وت وگ ا اس ےن رفام ا اس یک رقابین رک افر ریتے العفہ ہی یسک ےک ےئل اکیف ںیہن رھپ رفام ا سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل 

 ےن اےنپ بخ  ےک ےئل ذحب یک افر سج ےن امنز ےک دعب ذحب یک وت اس یک رقابین وپری وہیئگ افر اس ےن املسمونں یک تنس وک اانپ ایل۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، رطمػ، اعرم، رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥، زاؤز، طٌيی، حرضت بزا رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َٟطُ أَبَا بُزَِزَة ب٩َِ ٧َٔیإر ذَ  َحسَّ ًَازٕٔب أَ٪َّ َخا ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز  ِب١َ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  َٗ بََح 

 ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َصَذا یَِو٦ْ ا٠َِّٟح٥ُ ٓ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ أَِ٪ یَِذبََح ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌٔ ِ ًَٜٔی ِٔلُك ٠ُِت َنٔشی ًَحَّ ِّی  ٔن یطٔ ٣َرِکُوْظ َوإ

ا٢َ یَا َرُس  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أًَِٔس نُُشکّا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٟبَٕن أَصِلٔی َؤجَْرانٔی َوأَص١َِ َزارٔی   َٚ ٨َا ًَ و٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی 

 َ٘ َٓ َِٟح٥ٕ  َسَک هَٔی َخِْْر ٩ِ٣ٔ َطاتَِی  ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب ًَْة  َٜتَِیَک َوََّل َتِحزٔی َجَذ  ا٢َ هَٔی َخِْرُ َنٔشی

ییحی نب ییحی، میشہ، داؤد، یبعش، رضحت ربا ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اخول رضحت اوبربدہ نب اینر ےن یبن 

ذحب یک افر اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ہی فہ یلص اہلل ہیلع فملس یک رقابین ذحب وہےن ےس ےلہپ اینپ رقابین 

دؿ ےہ ہک سج ںیم وگتش یک وخاشہ رانھک ہمرفہ ےہ افر ںیم ےن اینپ رقابین دلجی رکیل ےہ اتہک ںیم اےنپ رھگ فاولں افر اسمہویں وک 

 اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے اپس اکی مک رمع الھکؤں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت دفابرہ رقابین رک

دفدھ فایل رکبی ےہ فہ وگتش یک دف رکبویں ںیم رتہب ےہ وت آپ ےن رفام ا یہی ریتی دفونں رقاب وینں ںیم رتہب ےہ افر اب ریتے دعب 

 اکی اسؽ ےس مک رمع یک رکبی یسک ےک ےئل اجزئ ہن وہ یگ۔



 

 

 اؤد، یبعش، رضحت ربا ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعزبییحی نب ییحی، میشہ، د :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، زاؤز، طٌيی، بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س :  راوی

ًَازٔ  ِٟبَرَأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز  ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ٕب 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َخالٔی َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ َصَذا یَ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِّی  َّی ُيَؼل ا٢َ ََّل یَِذبََح٩َّ أََحْس َحً َ٘ َٓ ٥َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ  ِو٦ْ ا٠َِّٟح٥ُ ٓٔیطٔ ٠َّ

ىَی َحٔسیٔث صَُظِی٥ٕ  ٌِ  ٣َرِکُوْظ ث٥َُّ َذََکَ ب٤َٔ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، داؤد، یبعش، رباء نب اعزب ریض اہلل

فملس ےن ںیمہ رقابین ےک دؿ وک ہبطخ اراشد رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب ہن رکے رافی 

 ںیم وگتش یک وخاشہ رانھک ہمرفہ ےہ رھپ آےگ ےتہک ںیہ ہک ریمے اخول ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی فہ دؿ ےہ ہک سج

 دحثی میشہ یک دحثی یک رطح ذرک یک۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، داؤد، یبعش، رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ین اک ایبؿرقاب :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زَکیا، رفاض، ًا٣ز، حرضت بزاء :  راوی

 ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ إض  ٩ًَِ رٔفَ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ح و َحسَّ

َط ِٗٔب٠َ  َّی َػًَلَت٨َا َوَوجَّ ٥َ ٩ِ٣َ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَل یَِذبَِح ًَا٣ٔز َٓ ٨ََٜا  ت٨ََا َوَنَشَک نُُش

َٓ حَ  ٠َِتُط ِٔلَص٠َِٔک  ًَحَّ ا٢َ َذاَک َطِیْئ  َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٕ لٔی  ِس َنَشُِٜت  َٗ ا٢َ َخالٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َِّی  َّی ُيَؼل ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َطاّة َخِْْر ً َ٘

َٜةٕ  ََّضا َخِْرُ َنٔشی َٓإ٧ٔ ا٢َ َؿحِّ بَٔضا  َٗ  ٩ِ٣ٔ َطاَتِْٔن 



 

 

زرک ا، رفاس، اعرم، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، 

رفام ا وج آدیم امہری امنز یک رطح امنز زپوہ افر امہرے ہلبق یک رطػ رخ رکے افر امہری رقابوینں یک رطح رقابین رکے وت فہ ذحب 

ض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن اےنپ ےٹیب یک رطػ ہن رکے بج کت ہک فہ امنز ہن زپھ ںیل ریمے اخول ےن رع

ےس رقابین رکیل ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی وت وت ےن اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل دلجی رکیل ےہ اس ےن رعض ایک ریمے 

اس رکبی یک رقابین رک ویکہکن فہ ریتی دفونں رقابوینں اپس اکی رکبی ےہ وج دف رکبویں ےس رتہب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 ںیم رتہب ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، زرک ا، رفاس، اعرم، رضحت رباء :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ےک فتق اک ایبؿ رقابین

     576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، زبیس یامی، طٌيی، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُى َّٔل  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُزبَِیٕس و َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ب٩ِٔ ا

 ٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٢َ ٣َا ٧َِبَسأُ بٔطٔ فٔی یَوِ اِْلٔیَامٔیِّ  ٨َ٣ٔا صََذا ٪َّ أَوَّ

 ٣َ سَّ َٗ َِٟح٥ْ  ٤ََّا صَُو  إ٧ٔ َٓ ِس أََػاَب ُس٨َّت٨ََا َو٩ِ٣َ َذبََح  َ٘ َٓ ١َ َذَٟٔک  ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ٨ِ٨َََحُ  َٓ  ٍُ ِّی ث٥َُّ ٧َزِٔج َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ا٨ُُّٟشٔک فٔی نَُؼل طُ ِٔلَص٠ِٔطٔ 

 ًَ ا٢َ ٨ًِٔسٔی َجَذ َ٘ َٓ ِس َذبََح  َٗ َسَک َطِیٕئ َوکَاَ٪ أَبُو بُزَِزَة ب٩ُِ ٧َٔیإر  ٌِ ٩ًَِ أََحٕس َب ٩َِٟ َتِحزَٔی  ا٢َ اذِبَِحَضا َو َ٘ َٓ  ْة َخِْْر ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّٕة 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدیب  ایم، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ 

مہ بس ےس ےلہپ امنز زپںیھ ےگ افر رھپ فاسپ اج رک رقابین ذحب رکںی ےگ وت وج  ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آج ےک دؿ

آدیم اس رطح رکے اگ فہ امہری تنس وک اانپ ےل اگ افر سج آدیم ےن رقابین ذحب رکیل وت وگ ا ہک اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےک ےئل ےلہپ 

اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اینر ےلہپ رقابین ذحب رک ےکچ ےھت وگتش ایتر رکایل ےہ رقابین ےس اس وک وکیئ قلعت ںیہن ےہ افر رضحت 

اوہنں ےن رعض ایک ہک ریمے اپس اکی اسؽ ےس مک رمع اک ہچب ےہ وج ہک اکی اسؽ یک رمع فاولں ےس ز ادہ رتہب ےہ وت آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفام ا اےس ذحب رکول رگم ریتے دعب افر یسک ےک ےئل اجزئ ںیہن وہاگ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، زدیب  ایم، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابوطٌبہ، زبیس، طٌيی، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٟبَرَ  ٩ًَِ ا ٔيیَّ  ٌِ ٍَ اٟظَّ ٩ًَِ ُزبَِیٕس َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَازٕٔب  أئ ب٩ِٔ 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َطُ 

دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، زدیب، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس دحثی ابمرہک 

 یک رطح دحثی لقن یک ےہ۔

 زدیب، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش،  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یبہ ب٩ سٌیس، ہ٨از ب٩ رسی، ابواَّلحوؾ ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، طٌيی، حرضت ٗت :  راوی

 بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ ح و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ٌٔیٕس َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ بِ و َحسَّ ٩ُ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح

ا٢َ َخَلب٨ََا َر  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ص٤َُا  ٕ لِٔکَ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ٠َِیطٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَلةٔ ث٥َُّ َذََکَ  َس اٟؼَّ ٌِ ٥َ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ َب  ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ َوَس٠َّ

ہبیتق نب دیعس، انہد نب رسی، اوباالوحص امثعؿ نب اوبہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل 

 ا رھپ آےگ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ویؾ ارحنل وک امنز ےک دعب ہبطخ اراشد رفام

 دحثی ایس رطح ذرک یک۔

ہبیتق نب دیعس، انہد نب رسی، اوباالوحص امثعؿ نب اوبہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، یبعش، رضحت رباء نب اعزب  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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



 

 

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ سٌیس زارمی، ابون٤ٌا٪، ًاز٦ ب٩ ٓـ١، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ًاػ٥ احو٢، طٌيی، حرضت بزاء ب٩ ًازب  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی أَِح٤َُس  ٌِ  و َحسَّ َِٟواحٔسٔ َي ًَِبُس ا ث٨ََا  ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ًَار٦ُٔ ب٩ُِ ا ٤َأ٪  ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ َػرِخٕ اٟسَّ ٕ ب٩ُِ َس ىٔی اب٩َِ زٔیَاز

ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََراُئ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ٔيیِّ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ْ اِِلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  ٥َ فٔی َیِو٦ٔ ٧ََِحٕ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٥ٕ  َٟبَٕن هَٔی َخِْْر ٩ِ٣ٔ َطاتَِی   ُٚ ٨َا ًَ ا٢َ َرُج١ْ ٨ًِٔسٔی  َٗ َِّی  َّی ُيَؼل َْنَّ أََحْس َحً حِّ ـَ ا٢َ ََّل ُي َ٘ ْة َٓ ًَ حِّ بَٔضا َوََّل َتِحزٔی َجَذ ـَ

َسَک  ٌِ  ٩ًَِ أََحٕس َب

، اوبامعنؿ، اعزؾ نب لضف، دبعاولادح نب ز اد، اعمص اوحؽ، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ ادمح نب دیعس داریم

ہن  رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ویؾ ارحنل وک ہبطخ د ا افر رفام ا وکیئ آدیم یھب بج کت امنز ہن زپھ ےل رقابین

ریمے اپس اکی اسؽ ےس مک رمع یک رکبی ےہ وج وگتش یک دف رکبویں ےس رتہب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع  رکے اکی آدیم ےن رعض ایک

 فملس ےن رفام ا وت ایس یک رقابین رک ےل افر ریتے دعب اکی اسؽ ےس مک رمع یک رقابین یسک ےک ےئل اجزئ ںیہن وہیگ۔

 ز اد، اعمص اوحؽ، یبعش، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ادمح نب دیعس داریم، اوبامعنؿ، اعزؾ نب لضف، دبعاولادح نب :  رافی

 ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤٠ہ ابی جحیٔہ، حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی جُ  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ َحسَّ ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َة  َٔ ازٕٔب َحِی

ا٢َ یَا َر  َ٘ َٓ َِٟضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبِٔس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ ًَلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ا٢َ َذبََح أَبُو بُزَِزَة  ًَْة َٗ َِٟیَص ٨ًِٔسٔی إَّٔلَّ َجَذ ُسو٢َ اہللٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َ٘ َٓ ا٢َ َوهَٔی َخِْْر ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّٕة  َٗ َبُة َوأَُه٨ُّطُ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٩ًَِ ٩َِٟ َتِحزَٔی  ٠َِضا ٣َکَا٧ََضا َو ٌَ ٥َ اِج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل



 

 

َسَک  ٌِ  أََحٕس َب

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس ایب ہفیحج، رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک رضحت 

ز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام ا ہک اس ےک دبہل ںیم دفرسی اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امن

رقابین رک رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس اکی اسؽ ےس مک رمع اک 

اوہنں ےن ہی یھب رعض ایک ہک فہ ہچب اکی اسؽ ےس ز ادہ رمع فایل رکبی ےس ز ادہ  ہچب ےہ ہبعش رافی ےتہک ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم ہک

 رتہب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس یک ہگج اس یک رقابین رک ےل نکیل ریتے دعب یسک ےک ےئل ہی رقابین اجزئ ںیہن وہ یگ۔

 ت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہملس ایب ہفیحج، رضح :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جزیز، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز ً٘سی، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ :  راوی

 ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو  ث٨ََا إِٔسَح ٕ ح و َحسَّ ثَىٔی َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََاظ اب٩ُِ ا َبُة و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط سٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ا٣ٔز

ٔ َو  ِؤٟطٔ هَٔی َخِْْر ٩ِ٣ٔ ٣ُٔش٨َّةٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ کَّ فٔی  ٥ِ یَِذَُکِ اٟظَّ َٟ 

انب ینثم، فبہ نب رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک 

 یئگ ےہ افر اس ںیم کش اک ذرک ںیہن ےہ۔

 اربامیہ، اوباعرم دقعی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ینثم، فبہ نب رجری، ااحسؼ نب  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٤ًزو ٧اٗس، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٠ًیہ، ٤ًزو، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٣ح٤س، ا٧ص، حرضت ا٧ص :  راوی

 ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ َة َوا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔ و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ َحسَّ َٗ ی١ُ ب٩ُِ ٤ِزٕو 



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ اٟ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَلة ِب١َ اٟؼَّ َٗ ٨ََِّحٔ ٩ِ٣َ کَاَ٪ َذبََح 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا یَِو٦ْ ُيِظَتَهی  َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ  َ٘ َٓ ِس  ٌٔ ٠ُِی َّی اہللُ َٓ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ ٓٔیطٔ ا٠َِّٟح٥ُ َوَذََکَ َص٨َّة ٩ِ٣ٔ ٔجَْرا٧ٔطٔ 

َؽ  خَّ ا٢َ رَفَ َٗ أَذِبَُحَضا  َٓ َِٟح٥ٕ أَ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َطاتَِی  ًَْة هَٔی أََحبُّ إ ا٢َ َو٨ًِٔٔسی َجَذ َٗ طُ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػسَّ ِت ًَ َِ ا٢َ ََّل أَِزرٔی أَب٠ََ َ٘ َٓ َٟطُ   

ََٓذبََحُض٤َاُرِخَؼ  ِبَظِْٔن  َٛ ٔلَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٔ َٜ ِ ا٢َ َوا٧ َٗ ٔلَی ٨َُُِی٤َٕة  ُتطُ ٩ِ٣َ ٔسَواُظ أ٦َِ ََّل  ا٦َ ا٨َّٟاُض إ َ٘ َٓ

ُوَصا َتَحزًَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًُوَصا أَِو  َتَوزَّ َٓ 

اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، اسن، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک  ییحی نب اویب، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہیلع، رمعف،

ین رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ویؾ ارحنل وک رفام ا سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل وت اےس اچےئہ ہک فہ رقاب

وخاشہ یک اجیت   اکی ااسی دؿ ےہ ہک سج ںیم وگتش یکدفابرہ رکے وت اکی آدیم ڑھکا وہا افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن ہی

ےہ افر اس آدیم ےن اےنپ اسمہویں یک اتحمیگج اک ذرک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم یک اؿ ابوتں یک دصتقی رفامیئ اس 

ں ےس ز ادہ ےھجم وبحمب ےہ ایک آدیم ےن ہی یھب رعض ایک ہک ریمے اپس اکی اسؽ ےس مک رمع یک اکی رکبی ےہ وج وگتش یک رکبوی

ںیم اےس ذحب رکول ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ااجزت اطع رفام دی رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 دف ھڈنیوھں یک فملس ےن ہی ااجزت اس آدیم ےک العفہ دفرسفں وک یھب دی  ا ںیہن؟ رھپ اس ےک دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 رطػ وتمہج وہےئ افر اؿ وک ذحب رفام ا رھپ ولگ ڑھکے وہےئ افر اوہنں ےن اؿ اک وگتش میسقت ایک۔

 ییحی نب اویب، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہیلع، رمعف، اامسلیع نب اربامیہ، اویب، دمحم، اسن، رضحت اسن :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ُبری، حا٣س ب٩ زیس، ایوب، ہظا٦، ٣ح٤س، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َ َحسَّ ٩ًَِ أ٧َ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب َوصَٔظا٦ْ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ٣َُح٤َّ

ِب١َ اٟؼَّ  َٗ أ٣َََز ٩ِ٣َ کَاَ٪ َذبََح  َٓ َّی ث٥َُّ َخَلَب  ٥َ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔیَس ذٔبِّحا ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ اہللٔ َػل ٔ أَِ٪ ُي ًَلة

ةَ   ٠ًَُیَّ

دمحم نب دیبع ربغی، احدم نب زدی، اویب، اشہؾ، دمحم، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 



 

 

 ا ہک سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین ذحب رکیل ےہ فہ دفابرہ رقابین اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز زپاھیئ رھپ ہبطخ دے رک مکح رفام

 ذحب رک ےل رھپ انب ہیلع یک دحثی یک رطح دحثی ابمرہک ذرک یک۔

 دمحم نب دیبع ربغی، احدم نب زدی، اویب، اشہؾ، دمحم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک فتق اک ایبؿ

     584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ىٔی اب٩َِ َوِرَزاَ٪  ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي انٔیُّ َحسَّ َِٟحشَّ ثَىٔی زٔیَازُ ب٩ُِ َیِحٌَی ا ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َحسَّ سٔ ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  َحسَّ

٨ََضاصُ  َٓ َِٟح٥ٕ  َوَجَس رٔیَح  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ یَِو٦َ أَِؿّهى  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َخَلب٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕٝ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َاٟ َٗ ٥ِ أَِ٪ یَِذبَُحوا 

ٌِٔس ث٥َُّ ذَ  ٠ُِی َٓ ى   ََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٤َٔاَؿهَّ

 ز اد نب ییحی اسحین ، اح م نب فرداؿ ، اویب ، دمحم نب ریسنی ، اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ز ےس ےلہپ رقابین ںیمہ رقابین ےک دؿ ) دس ذی اہجحل ( وک ہبطخ اراشد رفامرےہ ےھت ہک وگتش یک وب وسحمس وہیئ وت آپ ےن اؿ وک امن

ذحب رکےن ےس عنم رفام ا افر آپ ےن رفام ا سج آدیم ےن ) امنز ےس ےلہپ ( رقابین ذحب رکیل ےہ اےس اچک ے ہک فہ دفابرہ رقابین ذحب 

 رکے رھپ ذموکرہ دفونں ااحدثی یک رطح دحثی ذرک یک

  :  رافی

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

  

 ...رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم

     585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ِ ث٨ََا ُزَصْ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٥َ ََّل َتِذبَُحوا إَّٔلَّ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر  ْر َحسَّ



 

 

أِ٪ٔ  َـّ ّة ٩ِ٣ٔ اٟ ًَ ََٓتِذبَُحوا َجَذ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ رُسَ  ٌِ  ٣ُٔش٨َّّة إَّٔلَّ أَِ٪ َي

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ہنسم ) ینعی رکبی فریغہ  ادمح نب ویسن، زریہ ، اوب زریب ، اجرب ےس رفاتی ےہ

اکی اسؽ یک رمع یک افر اگےئ دف اسؽ یک افر افٹن اپچن اسؽ یک رمع اک وہ ( ےک  اا رقابین اک اجونر ذحب ہن رکف  ااےئ اس ےک ہک ارگ 

 (  دےبن اک ہچب ذحب رکول ) فہ اچےہ ھچ امہ اک یہ وہںیہمت ) ااسی اجونر ہن ےلم ( وت  م اکی اسؽ ےس مک رمع اک

  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم

     586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍَ َجابَٔز  و َحسَّ َُّط َس٤ٔ وَُّل أ٧َ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ب٩َِ 

وا َوَه  ٨َََحُ َٓ ٦َ رَٔجا٢ْ  سَّ َ٘ َت َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٦َ ا٨ََِّٟحٔ بٔا َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل َّی اہللُ  ٨ُّوا أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َّی اہللُ أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ِس ٧َََحَ  َّی  َٗ َّی ی٨َََِحَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل وا َحً ٌٔیَس ب٨ََِٔحٕ آََخَ َوََّل َی٨ََِحُ ِب٠َطُ أَِ٪ ُي َٗ ٥َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٧َََحَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ ًَ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ دمہنی دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص

 ےن ونمرہ ںیم رقابین ےک دؿ وک امنز زپاھیئ وت ھچک آدویمں ےن دلج یہ ینعی امنز ےس ےلہپ یہ رقابین ذحب رکیل ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس

بج کت یبن یلص اہلل ہیلع فملس مکح رفام ا ہک سج آدیم ےن امنز ےس ےلہپ رقابین رکیل فہ دفابرہ دفرسی رقابین اک اجونر ذحب رکے افر 

 رقابین اک اجونر ذحب ہن رکںیل اس فتق کت  م رقابین اک اجونر ذحب ہن رکف۔

 دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم

     587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ تٌالٰی 

٩ًَِ یَزٔیَس  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ و َحسَّ َِٟدِْر ٩ًَِ أَبٔی ا  ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ُظ ٩ًَِ ًُ ََٓذََکَ ًَُتوْز  َبقَٔی  َٓ ًَلَی أَِػَحابٔطٔ َؿَحایَا  ٔش٤َُضا  ِ٘ ًَِلاُظ ٤ّ٨ََُا َي أَ

ًَلَی َػَحابَتٔطٔ  ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ ا٢َ َؿحِّ بٔطٔ أ٧ََِت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ہبقع

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ھچک رکب اں اطعء رفامںیئ اتہک ںیم اؿ وک احصہب رکاؾ ںیم میسقت رکدفں آرخ ںیم اکی اسؽ یک رمع

ملس ےس اس اک ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن رفام ا وت اس اک رکبی اک ہچب ابح  رہ ایگ رضحت ہبقع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 یک رقابین رک ےل۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم

     588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًا٣ز رضی  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ زستوائی، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، بٌحہ جہىی، حرضت ً٘بہ ب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ِسَتَوائٔیِّ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ اٟسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُِٟحَضىٔیِّ  َحسَّ َحَة ا ٌِ ٩ًَِ َب  ٕ ثْٔر َٛ أَبٔی 

ِٟحَُضىٔیِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ  ٩ًَِ ًُ ُ٘ َٓ  َْ أََػابَىٔی َجَذ َٓ ٥َ ٓٔی٨َا َؿَحایَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َش٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ

ا٢َ َؿحِّ بٔطٔ  َ٘ َٓ  َْ َُّط أََػابَىٔی َجَذ  اہللٔ إ٧ٔ

ح ہ ینہج، رضح
ت ع
ت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینہج ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، 

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ںیم رقابین یک رکب اں میسقت رفامںیئ ریمے ہصح ںیم اکی اسؽ ےس مک 

ینعی اکی اسؽ ےس مک رمع یک رکبی اک  رمع اک اکی رکبی اک ہچب آ ا وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے ہصح ںیم ہی اکی ذجہع

 اکی ہچب آ ا ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس یک رقابین رکول ۔



 

 

ح ہ ینہج، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینہج  :  رافی
ت ع
اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین ےک اجونرفں یک رمعفں ےک ایبؿ ںیم

     589    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

شا٪، ٣ٌاویہ ب٩ سًل٦، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، بٌحہ ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، یحٌی ب٩ ح :  راوی

 ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا ٌَ اَ٪ أَِخبََر٧َا ٣ُ ىٔی اب٩َِ َحشَّ ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ٕ َحسَّ و َحسَّ ٦ ثَىٔی ؤیَُة َوصَُو اب٩ُِ َسًلَّ

ُِٟحَضىٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٕ ا ًَا٣ٔز َبَة ب٩َِ  ِ٘ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ًُ َحُة ب٩ُِ  ٌِ ٕ أَِخبََرنٔی َب ثْٔر َٛ َش٥َ  َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٨َاظُ  ٌِ  َؿَحایَا بََِْن أَِػَحابٔطٔ ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َ

ح ہ نب دبع اہلل، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل دبع اہلل نب دبعارل
ت ع
نمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمفہی نب مالؾ، ییحی نب ایب ریثک، 

فملس ےن اےنپ احصہب ےک درایمؿ رقاباینں میسقت رفامںیئ افر رھپ ایس رطح دحثی  اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ذرک یک۔

ح ہ نب دبعاہلل، رضحت ہبقع نب اعرم ینہج  دبعاہلل :  رافی
ت ع
نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، اعمفہی نب مالؾ، ییحی نب ایب ریثک، 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب ا

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب اہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     590    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧صٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حرضت ا :  راوی

َّی اہللُ ی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َؿهَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َِٜبَظِْٔن َحسَّ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ  



 

 

 َٔ ًَلَی ٔػ ٍَ رِٔج٠َُط  ََّر َوَوَؿ ب َٛ ٔ َوَسِمَّ َو ٧َِْٔن َذبََحُض٤َا بَٔیٔسظ  احٔض٤َٔاأ٠َ٣ََِحِْٔن أََِقَ

ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک ےس دف دیفس 

 ر  یہک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذحب رکےت 
کت ی

 

ب

گنیس فاےل دوبنں یک رقابین ذحب یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مسب اہلل افر 

 دفونں دوبنں یک رگدونں ےک اکی ولہپ رپ اانپ اپؤں ابمرک راھک۔ فتق

 ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  اہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب

     591    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، وٛیٍ، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َوٛٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َؿهَّ

 ٔ اح َٔ ًَلَی ٔػ َس٣َُط  َٗ ا  ٌّ ٔ َوَرأَیُِتطُ َوأؿ ا٢َ َوَرأَیُِتُط یَِذبَُحُض٤َا بَٔیٔسظ َٗ ٧َِْٔن  َِٜبَظِْٔن أ٠َ٣ََِحِْٔن أََِقَ ٔ َّرَ ب ب َٛ ا٢َ َوَسِمَّ َو َٗ  ض٤َٔا 

 رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دف دیفس گنیس فاےل ییحی نب ییحی، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ےس

دوبنں یک رقابین یک رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن وخد داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں وک اےنپ اہھت ابمرک ےس 

اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں یک رگدؿ ےک اکی ولہپ رپ اانپ اپؤں  ذحب ایک افر ںیم ےن ہی یھب داھکی ہک اںیہن ذحب رکےت فتق آپ یلص

 یھب اہک اھت۔
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ِ اہللِ افر اَّللّ

ِ
 

 ابمرک راھک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ِب

 ییحی نب ییحی، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب اہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب، خًلز ب٩ حارث، حرضت طٌبہ :  راوی

ث٨ََا یَ  ُت أََنّش و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزةُ  َٗ َبُة أَِخبََرنٔی  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ی ِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ وَُّل َؿهَّ ُ٘ ا َي



 

 

ا٢َ نَ  َٗ َتطُ ٩ِ٣ٔ أ٧ََٕص  ٌِ ٠ُُِٗت آ٧َِت َس٤ٔ ا٢َ  َٗ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ 

ییحی نب بیبح، الخد نب احرث، رضحت ہبعش ایبؿ رکےت ںیہ ہک ےھجم رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربخ دی فہ رفامےت ںیہ ہک 

ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح رقابین یک ہبعش ےتہک ںیہ ہک 

 ت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اسن ےس انس ےہ رضحت اتقدہ ےن اہک اہں۔ںیم ےن رضح

 ییحی نب بیبح، الخد نب احرث، رضحت ہبعش :  رافی

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

  

 ابین اک ایبؿرق :   ابب

 رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب اہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، سٌیس، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َو  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ا َس٠َّ

بَرُ  ِٛ و٢ُ بٔاِس٥ٔ اہللٔ َواہللُ أَ ُ٘ ا٢َ َوَي َٗ َُّط   ََُِْر أ٧َ

اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی  دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، رضحت

" ےہ
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 َ
 
ْ
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َ
ُ أ
َ
ِ اہللِ افر اَّللّ
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 رکےت وہےئ لقن ایک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس دحثی ںیم "سمش افر ربک" یک ہگج "ِب

 ہنع دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دیعس، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اےنپ اہھت ےس ذحب رکےن افر مسب اہلل افر ریبکت ےنہک ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     594    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة، ابوػرخ، یزیس ب٩ ٗشیم، ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی  :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ یَ  ا٢َ َحِیَوةُ أَِخبََرنٔی أَبُو َػرِخٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ث٨ََا  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ َُٗش َحسَّ َوَة ب٩ِٔ زٔیَس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُْعِ ِیٕم 

 ٕ ُ فٔی َسَواز َ٪ َیَلأ َِٜبٕع أََِقَ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز ب ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٔ ُتَٔی اٟزُّبَِْر أ َٓ  َوَیبِرُُک فٔی َسَوازٕ َوی٨َُِوزُ فٔی َسَوازٕ 



 

 

ًَائَٔظةُ  ََٟضا یَا  ا٢َ  َ٘ َٓ َِّی بٔطٔ  ه ـَ ُط ث٥َُّ  بٔطٔ ُٟٔی ٌَ أَِؿَح َٓ َِٜبَع  ٠َِت ث٥َُّ أََخَذَصا َوأََخَذ اِل ٌَ َٔ َٓ  ٕ ا٢َ اِطَحٔذیَضا بَٔحَحز َٗ ٤ُِِٟسیََة ث٥َُّ  َص٠ُِمِّ ا

ٕس ث٥َُّ َؿهَّ  ٔة ٣َُح٤َّ ٕس َو٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٕس َوآ٢ٔ ٣َُح٤َّ ب١َِّ ٩ِ٣ٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ ا٠َُّٟض٥َّ َت َٗ  ی بٔطٔ َذبََحُط ث٥َُّ 

سب ط، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ اہرف
ق
ؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، اوبرخص، سیدی نب 

افر ایسیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ااسی گنیس فاال دہبن الےن اک مکح رفام ا ہک وج ایسیہ ںیم اتلچ وہ افر ایسیہ ںیم اھٹیب وہ 

 وہ افر ااسی یہ دہبن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ال ا ایگ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس یک رقابین رکںی آپ یلص ںیم داتھکی

اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفام ا اے اعہشئ رھچی الؤ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھچی ڑکپی افر 

آِؽ دےبن وک ڑکپ اک اےس
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 آپ یلص اہلل ہیلع فملس اے اہلل دمحم یک رطػ ےس افر دمحم یک آؽ یک رطػ ےس افر دمحم یک اتم یک رطػ ےس ہی رقابین وبقؽ رفام رھپ

 ےن ایس رطح رقابین رفامیئ۔

سب ط، رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی
ق
 اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، اوبرخص، سیدی نب 

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

  

 ...اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ  ااےئ داتن اننخ افر ڈہرہ 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رہ اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ  ااےئ داتن اننخ افر ڈہی ےک ۔

     595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٨ًزی، یحٌی ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ًََبا  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٔ بِ َحسَّ ٔ ًََة ب٩ِٔ َرآ ا َٓ ٩ٔ َیَة ب٩ِٔ رٔ

ا٢َ َػ  َٗ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَشِت ٣َ ُسوِّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ُٗو ا َّا ََّل ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ ٩ًَِ َرآ ٥َ َخٔسیٕخ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

٩َّ َواٟوُّ  َِٟیَص اٟشِّ ک١ُِ  َٓ ٦َ َوذَُٔکَ اِس٥ُ اہللٔ  ًِح١ِٔ أَِو أَِرنٔی ٣َا أ٧ََِضَز اٟسَّ ٤َُسی أَ َٓ رُفُ  ا اٟوُّ ِو٥ْ َوأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩ ا اٟشِّ ثَُک أ٣ََّ رُفَ َوَسأَُحسِّ

ا٢َ َرُس  َ٘ َٓ ََٓحَبَشُط  ٌْْٔر رَف٣ََاُظ َرُج١ْ بَٔشِض٥ٕ  ٨َسَّ ٨ِ٣َٔضا َب َٓ  ٥ٕ٨ََُ ا٢َ َوأََػب٨َِا ٧َِضَب إٔب١ٕٔ َو َٗ َِٟحَبَظةٔ  ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

٥َ إٔ٪َّ َٟٔضذٔ  ََٜذاَوَس٠َّ وا بٔطٔ َص ٌُ َٓاِػ٨َ ٠َََُب٥ُِٜ ٨ِ٣َٔضا َطِیْئ  إَٔذا  َٓ َِٟوِحٔع  أََوابٔٔس ا َٛ ٔ اِْلٔب١ٔٔ أََوابَٔس   ظ

دمحم نب ینثم زنعی، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم 



 

 

لک امہرا دنمش ےس اقمہلب ےہ افر امہرے اپس رھچ اں ںیہن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ!

 سج زیچ ےس یھب وخؿ ہہب اجےئ دلجی رکان افر اہلل اعتیل اک انؾ ایل اجےئ اس وک اھک انیل رشط ہی ےہ ہک داتن افر اننخ ہن وہ اس یک فہج

 وت اکی ڈہی یک مسق ےہ افر اننخ ہشبح فاولں یک رھچی ےہ رضحت راعف نب دخجی ےس ںیم ھجت ےس ایبؿ رکات وہں فہ ہی ہک داتن

رفامےت ںیہ ہک امؽ تمینغ ںیم ےس ںیمہ اکی افٹن افر رکب اں ںیلم اؿ ںیم ےس اکی افٹن اھباگ وت اکی آدیم ےن اےس ریت امرا سج 

ں ںیم ےس ھچک افٹن فہ ی وہےت ںیہ ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ ےس فیہ افٹن رک ایگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ افوٹن

 اہمترے ہضبق ںیم ہن آےئ وت اس ےک اسھت یہی رطہقی اایتخر رکف۔

 دمحم نب ینثم زنعی، ییحی نب دیعس، ایفسؿ، ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رہ اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ  ااےئ داتن اننخ افر ڈہی ےک ۔

     596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس اب٩ ٣رسوٚ، ا٪ ٛے واٟس، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، حرضت رآٍ رضی اہلل  اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، سٔیا٪ ب٩ :  راوی

 ٨ًہ تٌالٰی 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َرِسُ َیاُ٪ ب٩ُِ َس ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َوٛٔی ث٨ََا إِٔسَح َة ب٩ِٔ و َحسَّ ًَ ا َٓ َبایََة ب٩ِٔ رٔ ًَ  

 ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ َٓ  َرآ ةٔ ٩ِ٣ٔ تَٔضا٣ََة  َٔ ُِٟح٠َِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔذی ا َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ أََػب٨َِا َرآ

ا ٩ِ٣ٔ  ًَرِشّ ًََس٢َ  ٔٔئَِت ث٥َُّ  ُٜ َٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ ُسوَر  ُ٘ ِٟ أ٠ََُِِوا بَٔضا ا َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ح١َٔ ا ٌَ َٓ َِٟحٔسیٔث ٤ّ٨ََُا َوإٔبًّٔل  ٥ٔ٨َ بَٔحزُوٕر َوَذََکَ بَاقَٔی ا َِ ِٟ ا

ٌٔیسٕ  ٔ َحٔسیٔث َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٨َِحو َٛ 

ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ نب دیعس انب ورسفؼ، اؿ ےک فادل، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ےک اقمؾ اہتہم ںیم ےھت ھچک رکب اں افر افٹن ےلم وت ولوگں ےن دلجی دلجی اؿ  مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ذفاہفیلحل

اک وگتش اہڈنویں ںیم ڈاؽ رک اابانل رشفع رکد ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اہڈنویں وک اٹل دےنی اک مکح رفام ا وت اہڈن اں اٹل دی 

 ںیئگ رھپ ابح  دحثی ییحی نب دیعس یک دحثی یک رطح ذرک یک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ نب دیعس انب ورسفؼ، اؿ ےک فادل، ابعہی نب رافہع، رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ  ااےئ داتن اننخ افر ڈہی ےک ۔رہ اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم

     597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، اس٤ٌی١ ب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ ٣رسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ، رآٍ، ٤ًز ب٩  :  راوی

 ب٩ خسیخسٌیس، ٣رسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ 

ًََبایَةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َرِسُ ٩ًَِ َس ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٩ًَِ إِٔس٤َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٍٕ ث٥َُّ و َحسَّ ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجسِّ  

َة ب٩ِٔ  ًَ ا َٓ ًََبایََة ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َرِسُ ث٨َٔیطٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ َس ٨َ٠ُِٗا َیا َرُسو٢َ  َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ  ٔ َرآ

 َٓ ا٢َ  َٗ تٔطٔ َو َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ ِّی بٔا٠ِّٟیٔم َوَذََکَ ا ٨َُذك َٓ ٨َا ٣ُّسی  ٌَ َِٟیَص ٣َ ُسوِّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ُٗو ا َّا ََّل ٌْْٔر ٨ِ٣َٔضا اہللٔ إ٧ٔ ٠َِی٨َا َب ًَ ٨َسَّ 

َّی َوصَ  ٣َِی٨َاُظ بٔا٨َِّٟب١ٔ َحً  ِؼ٨َاظُ رَفَ

انب ایب رمع، ایفسؿ، اامسلیع نب ملسم، دیعس نب ورسفؼ، ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی، راعف، رمع نب دیعس، ورسفؼ، ابعہی نب 

رافہع نب راعف نب دخجی، رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ لک امہرا دنمش ےس اقمہلب ےہ افر امہرے اپس رھچ اں 

 ایک مہ ابسن ےک  ےکلھ ےس ذحب رکںیل افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک یک رافی رضحت راعف ےتہک ںیہ ہک امہرا اکی فریغہ ںیہن ںیہ

 افٹن اھبےنگ اگل وت مہ ےن اےس ریتفں ےس امرا اہیں کت ہک مہ ےن اےس رگا د ا۔

راعف نب دخجی، راعف، رمع نب دیعس، ورسفؼ، ابعہی  انب ایب رمع، ایفسؿ، الیعمس نب ملسم، دیعس نب ورسفؼ، ابعہی نب رافہع نب :  رافی

 نب رافہع نب راعف نب دخجی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  افر ڈہی ےک ۔رہ اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ  ااےئ داتن اننخ

     598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا، حشْن ب٩ ًلی، سٌیس ب٩ ٣رسوٚ :  راوی

ٕٚ بَٔضَذ  و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َرِسُ ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشُِْن ب٩ُِ  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ث٨َٔیطٔ ا ٔلَی ا او َحسَّ َِٟحٔسیَث إ ٔ ا ِْلِٔس٨َاز

َؼٔب  َ٘ ِٟ ٨َِذبَُح بٔا َٓ ٨َا ٣ُّسی أَ ٌَ َِٟیَشِت ٣َ ا٢َ ٓٔیطٔ َو َٗ ٔ بَٔت٤َا٣ٔطٔ َو ظ  آَٔخٔ

اقمس نب زرک ا، نیسح نب یلع، دیعس نب ورسفؼ ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح آرخ کت وپری دحثی رفاتی یک یئگ ےہ افر اس 



 

 

  ںیہ وت ایک مہ ابسن ےس ذحب رک ںیل؟دحثی ںیم ےہ ہک امہرے اپس رھچ اں ںیہن

 نیسح نب یلع، دیعس نب ورسفؼ اقمس نب زرک ا، :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

  ااےئ داتن اننخ افر ڈہی ےک ۔رہ اس زیچ ےس ذحب رک ےن ےک وجاز ںیم ہک سج ںیم وخؿ ہہب اجےئ 

     599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ وٟیس ب٩ ًبساٟح٤یس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، سٌیس ب٩ ٣رسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ،  :  راوی

 حرضت رآٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ خسیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیسٔ بِ و َحسَّ  ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟح٤ٔیٔس َحسَّ ًَِبسٔ ا َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ ا ًََباَیَة ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ٔ ٣َرِسُ

ُٗو َّا ََّل ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ َُّط  ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ أ٧َ ٔ ٩ًَِ َرآ  ٍٕ ٔ َة ب٩ِٔ َرآ ًَ ا َٓ َِٟحٔسیَث  ب٩ِٔ رٔ َٚ ا ٨َا ٣ُّسی َوَسا ٌَ َِٟیَص ٣َ ُسوِّ َُّسا َو ٌَ ِٟ ا

ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ َئِت َوَذََکَ َسائَٔز ا ٔٔ َُٜٓ أ٣َََز بَٔضا  َٓ ُسوَر  ُ٘ ِٟ أ٠ََُِِوا بَٔضا ا َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ ح١َٔ ا ٌَ َٓ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ  َو

 راعف نب دخجی، رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیعس نب ورسفؼ، ابعہی نب رافہع نب

نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ لک امہرا دنمش ےس اقمہلب ےہ افر امہرے 

ی رک ےک اہڈنویں اپس رھچ اں ںیہن ںیہ افر رھپ آےگ ایس رطح دحثی ذرک یک افر اس دحثی ںیم ہی ذرک ںیہن ایک ہک ولوگں ےن دلج

 وک اابانل رشفع رکد ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اٹل دےنی اک مکح رفام ا وت فہ اٹل دی ںیئگ ابح  وپرا فاہعق ذرک ایک۔

ہلل دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل، دمحم نب رفعج، ہبعش، دیعس نب ورسفؼ، ابعہی نب رافہع نب راعف نب دخجی، رضحت راعف ریض ا :  رافی

 اعتٰیل ہنع نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک نم

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےک نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز  ادتباےئ امالؾ ںیم

 ایبؿ ںیم

     600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابی كاٟب، حرضت ابوًبیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟحبار ب٩ ًًلء، سٔیا٪، زہزی، ابوًبیس، ًلی ب٩  :  راوی

ا٢َ َطضِٔسُت  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیٕس  ث٨ََا اٟزُّصِزٔیُّ  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  َحسَّ  ٍَ ٌٔیَس ٣َ ِٟ ا

ا َٗ ُِٟدِلَبةٔ َو ِب١َ ا َٗ ًَلةٔ  َبَسأَ بٔاٟؼَّ َس ثًََلٕث َٓ ٌِ ٨َٜٔا َب ٥َ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َأِک١َُ ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ٔ نُُش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، زرہی، اوبدیبع، یلع نب ایب اطبل، رضحت اوبدیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم 

ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےک اسھت ہبطخ د ا افر رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ےن دیع یک امنز 

 نیت دؿ ےک دعب اینپ رقابوینں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا ےہ۔

  اعتٰیل ہنعدبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، زرہی، اوبدیبع، یلع نب ایب اطبل، رضحت اوبدیبع ریض اہلل :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےنہ ےک وجاز ےک ےت رادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوًبیس ٣ولی ب٩ ازہز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ  ثَىٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ثَىٔی رَحِ َّطُ َطضَٔس َحسَّ ثَىٔی أَبُو ًُبَِیٕس ٣َِولَی اب٩ِٔ أَِزَصَز أ٧َ

ِٟدُ  ِب١َ ا َٗ ٨ََٟا  َّی  ََٓؼل ا٢َ  َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب   ٍَ ا٢َ ث٥َُّ َػ٠َِّیُت ٣َ َٗ أب  َِٟدلَّ ٍَ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٌٔیَس ٣َ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ِلَبةٔ ث٥َُّ َخَلَب ا٨َّٟاَض 

َّی اہللُ ًَل َتأِک٠ُُواَرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ََٟیا٢ٕ  َٚ ثًََلٔث  ِو َٓ  ٥ُِٜٜٔ ٥ِ أَِ٪ َتأِک٠ُُوا ُُٟحو٦َ نُُش ُٛ ِس ٧ََضا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبدیبع ومیل نب ازرہ رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

د اھت رافی اوبدیبع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےک اسھت یھب دیع اسھت دیع یک امنز ںیم وموج

یک امنز زپیھ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ ہبطخ ےس ےلہپ دیع یک امنز زپاھیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں وک ہبطخ 

 فملس ےن ںیہمت عنم رفام ا ےہ ہک  م نیت راوتں ےس ز ادہ اینپ رقابوینں اک وگتش اھکؤ وت  م ہن اھکؤ۔د ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبدیبع ومیل نب ازرہ :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک



 

 

 ایبؿ ںیم

     602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اخی اب٩ طہاب، حش٩ ح٠وانی، يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥، ابوػاٟح، ًبس ب٩ ح٤یس، زہْر ب٩ رحب :  راوی

 ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت زہزی

ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب ح و َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِٟ و َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ْ ا ُح٠َِوانٔیُّ َحسَّ

 ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٩ًَِ َػأٟٕح ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َي ُض٥ِ  ٤َْز ک٠ُُّ ٌِ أَِخبََر٧َا ٣َ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

، انب ایخ انب اہشب، نسح ولحاین، وقعیب نب اربمیہ، اوباصحل، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ

 زرہی، رضحت زرہی ےس اؿ دنسفں ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

دیمح، زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ انب اہشب، نسح ولحاین، وقعیب نب اربمیہ، اوباصحل، دبع نب  :  رافی

 دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت زرہی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےئہ رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچ

 ایبؿ ںیم

     603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟیْث ح و حَ  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ثَىٔی ٣َُح٤َّ سَّ

 ٕ َٚ ثًََلثَةٔ أَیَّا٦ ِو َٓ َِٟح٥ٔ أُِؿٔحیَّتٔطٔ  ا٢َ ََّل َیأِک١ُِ أََحْس ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل

 ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم اینپ رقابین اک وگتش نیت دونں ےس ز ادہ ہن اھکےئ۔

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انعف رضحت انب :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک 

 ایبؿ ںیم

     604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪، ٧آٍ، حرضت اب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ َحا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َُٓسیِٕک و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس  ت٥ٕٔ َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  ىٔی اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ لِٔکَ ٌِ اُک َي حَّ َـّ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث  ِیطٔ أَِخبََر٧َا اٟ  َوَس٠َّ

می دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، دمحم نب راعف انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رک

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ ثیل یک دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ

 اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، دمحم نب راعف انب ایب دفکی، احضک نب امثعؿ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب :  رافی

 ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک  ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب

 ایبؿ ںیم

     605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، ًبس ب٩ ح٤یس، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

ِبُس  ًَ ِبْس أَِخبََر٧َا  ًَ ا٢َ  َٗ ث٨ََا َو ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا اٟزَّزَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُس  َٓکَاَ٪ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ا٢َ َسا٥ْٟٔ  َٗ َس ثًََلٕث  ٌِ ٥َ ٧ََهی أَِ٪ تُِؤک١ََ ُُٟحو٦ُ اِِلََؿاؤیِّ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

َس ثًََلٕث  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َب َٗ َٚ ثًََلٕث َو ِو َٓ  اب٩ُِ ٤ًََُز ََّل َیأِک١ُُ ُُٟحو٦َ اِِلََؿاؤیِّ 

انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ انب ایب رمع، دبع نب دیمح، 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ہک رقابوینں اک وگتش نیت دونں ےک دعب اھک ا اجےئ رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

ریض اہلل اعتٰیل  نیت دونں ےس ز ادہ رقابوینں اک وگتش ںیہن اھکےت ےھت افر رضحت انب رمع ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اٍث اہک ےہ۔ َ َ

 

ْ َ ث
اٍث یک اجبےئ ب َ َ َ

 

 ث
َ
ؼ
ْ
 
َ

 

 ہنع ےن ْ



 

 

 انب ایب رمع، دبع نب دیمح، انب ایب رمع، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ ح٨ولی، روح، ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ابی برک، ًبساہلل ب٩ واٗس :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َأْٟک  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َرِوْح َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ ٧ََهی  َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َوإٗٔس   ٩ًَِ أَبٔی برَِکٕ 

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَ  ًَ ا٢َ  َٗ َس ثًََلٕث  ٌِ َحایَا َب َـّ ٔ اٟ ٩ًَِ أَک١ِٔ ُُٟحو٦  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َِزَة َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٔ َٔک ٟ ُت ذَٟ ََٓذََکِ بٔی برَِکٕ 

 ٔ ًَائ ُت  ٌِ َٚ َس٤ٔ َِٟت َػَس ا َ٘ ٠َیِ َٓ ًَ َّی اہللُ  َة اِِلَِؿَهی َز٩َ٣َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟبازَٔیٔة َحرِضَ َّٖ أَص١ُِ أَبَِیإت ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا و٢ُ َز ُ٘ طٔ َظَة َت

 َّ٤٠َ َٓ ُٗوا ب٤َٔا بَقَٔی  وا ثًََلثّا ث٥َُّ َتَؼسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ازََّٔخُ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ا َوَس٠َّ َٗ َٔک  َس ذَٟ ٌِ کَاَ٪ َب

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟوَزَک  دُٔذوَ٪ اِِلَِسَ٘ٔیَة ٩ِ٣ٔ َؿَحایَاص٥ُِ َوَیِح٠٤ُُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َا َذاَک إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َیتَّ ًَ  

حَ  َـّ اُٟوا ٧ََضِیَت أَِ٪ تُِؤک١ََ ُُٟحو٦ُ اٟ وا َٗ َٓک٠ُُوا َوازََّٔخُ ِت  َّٓ ًَّٟٔی َز َّٓةٔ ا ا ٤ََّا ٧ََضِیُت٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ اٟسَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َس ثًََلٕث  ٌِ ایَا َب

ُٗوا  َوَتَؼسَّ

ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، رفح، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاہلل نب فادق ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 دونں ےک دعب رقابوینں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام ا ےہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب رکب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن نیت

ےن رضحت رمعہ ریض اہلل ےس اس اک ذرک ایک وت اوہنں ےن اہک ہک دبعاہلل نب فادق ےن چس اہک ےہ ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

ی ےک ومعق رپ ھچک داہییت  اہنع وک رفامےت وہےئ

ج

 

ض

انس آپ رفامیت ںیھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم دیعاال

ولگ آےئگ ےھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقابوینں اک وگتش نیت دونں یک دقمار ںیم روھک رھپ وج ےچب اےس دصہق رک دف 

اہلل ہیلع فملس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ولگ اینپ رقابوینں یک اھکولں ےس زیکشمے انبےت  رھپ اس ےک دعب احصہب رکاؾ یلص

 ںیہ افر اؿ ںیم رچیب یھب الھگپےت ںیہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک افر اب ایک وہایگ ےہ؟ احصہب ےن رعض ایک آپ یلص

اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام د ا ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن اؿ اہلل ہیلع فملس ےن نیت دونں ےک دعب رقابوینں 

 رضفرت دنمفں یک فہج ےس وج اس فتق آےئگ ےھت ںیہمت عنم ایک اھت ذہلا اب اھکؤ افر ھچک وھچڑ دف افر دصہق رکف۔



 

 

 ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، رفح، امکل، دبعاہلل نب ایب رکب، دبعاہلل نب فادق :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےک  ےت رےنہ ےک وجازادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ -یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابوزبْر، :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ   ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ أَک١ِٔ َحسَّ َّطُ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َػل

وا زُوا َوازََّٔخُ ُس ک٠ُُوا َوَتزَوَّ ٌِ ا٢َ َب َٗ َس ثًََلٕث ث٥َُّ  ٌِ َحایَا َب َـّ  ُُٟحو٦ٔ اٟ

ںیہ ہک آپ یلص  ییحی نب ییحی، امکل، اوبزریب،۔ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت

اہلل ہیلع فملس ےن نیت دونں ےک دعب رقابوینں اک وگتش اھکےن ےس عنم رفام د ا ےہ رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م 

 اھکؤ افر زادراہ انبؤ افر عمج رکف۔

 رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع -ییحی نب ییحی، امکل، اوبزریب، :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، جابز، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩  :  راوی

 سٌیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ بِ  ص٤َُاَحسَّ َة لِٔکَ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٩ُ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ٌٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ  ا٢َ ٩ًَِ  َٗ ًََلاْئ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ یٕس 

 َ٨َٟ أَِرَخَؽ  َٓ َٚ ثًََلٔث ٣ٔىّی  ِو َٓ ٔ بُِس٨َٔ٧ا  ٨َّا ََّل ٧َأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ ُٛ وَُّل  ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َس٤ٔ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ُٗ زُوا  ا٢َ ک٠ُُوا َوَتزَوَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٥ِ َوَس٠َّ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤َِٟٔسی٨ََة  َّی ٔجئ٨َِا ا ا٢َ َجابْٔز َحً َٗ َلإئ  ٌَ ٔ  ٠ُِت ٟ



 

 

ت اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ییحی نب اویب، انب ہیلع، انب رججی، اطعء، اجرب، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء، رضح

اقمؾ رپ مہ اینپ رقابوینں اک وگتش نیت دونں ےس ز ادہ ںیہن اھکےت ےھت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ینم ےک 

 رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ ااجزت اطعء رفام دی افر اراشد رفام ا  م اھکؤ افر زادراہ انبؤ افر عمج رکف۔ ںیم ےن رضحت

ےن ہی یھب رفام ا ہک اہیں کت ہک مہ دمہنی ونمرہ ںیم آےئگ اوہنں  اطعء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 !ےن اہک اہں

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ییحی نب اویب، انب ہیلع، انب رججی، اطعء، اجرب، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، اطعء،  :  رافی

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزہی٥، زَکیا، اب٩ ًسی، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز، زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت جابز ب٩  :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یَّ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َزََکٔ ث٨ََا إِٔسَح ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَشَة  ٤ًَِزٕو  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَسٔٓیٕ  اُئ ب٩ُِ 

أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ ا َٓ َٚ ثًََلٕث  ِو َٓ ٨َّا ََّل ٤ُِ٧ٔشُک ُُٟحو٦َ اِِلََؿاؤیِّ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َّی اہللَُربَإح  ٥َ أَِ٪  ہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

َٚ ثًََلٕث  ِو َٓ ىٔی  ٌِ َز ٨ِ٣َٔضا َو٧َأِک١َُ ٨ِ٣َٔضا َي  ٧ََتزَوَّ

 ااحسؼ نب اربمیہ، زرک ا، انب دعی، دیبع اہلل نب رمع، زدی نب ایب اہسین، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ں ےس ز ادہ ںیہن رےتھک ےھت وت رھپ ںیمہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح رفام ا ہک مہ رفامےت ںیہ ہک مہ رقابوینں اک وگتش نیت دون

 اؿ رقابوینں ےک وگتش ںیم ےس زادراہ انبںیئ افر نیت دؿ ےس ز ادہ اھک ےتکس ںیہ

رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ااحسؼ نب اربمیہ، زرک ا، انب دعی، دیبعاہلل نب رمع، زدی نب ایب اہسین، اطعء نب ایب رابح،  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

اچےئہ رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت 

 ایبؿ ںیم

     610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، ًلاء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  و َحسَّ ٔلَی ا زَُصا إ ٨َّا ٧ََتزَوَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ُس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ًَلَی 

امےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 زامہن ابمرک ںیم زادراہ ےک وطر رپ دمہنی ونمرہ کت ےل اج ا رکےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، رمعف، اطعء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساَّلًلی، جزیز، ابونرضہ، ابوسٌیس خسری، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساَّلًلی، سٌیس، ٗتازہ،  :  راوی

 ابونرضہ، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُِٟحَزیِ  ٩ًَِ ا ًِلَی  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟدِسرٔیِّ ح و َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ زٔیِّ 

ُِٟدِس  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ رٔیِّ 

َّی اہللُ َّی ثًََل  َػل ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ َٚ ثًََلٕث و  ِو َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة ََّل َتأِک٠ُُوا ُُٟحو٦َ اِِلََؿاؤیِّ  ٥َ َیا أَص١َِ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔلَی ًَ َِٜوا إ َظ َٓ  ٕ ثَٔة أَیَّا٦

ا٢َ  َ٘ َٓ َُٟض٥ِ ًَٔیاَّّل َوَحَظ٤ّا َوَخَس٣ّا  ٥َ أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ وا  ٤ٌُٔوا َواِحبُٔشوا أَِو ازََّٔخُ ِ ک٠ُُوا َوأَك

ًِلَی َ ًَِبُس اِِل  َطکَّ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رجری، اوبرضنہ، اوبدیعس دخری، دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس دخری 

امےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اے دمہنی فاول  م رقابوینں اک وگتش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رف

نیت دونں ےس ز ادہ ہن اھکؤ افر انب ینثم یک رفاتی ںیم نیت دونں اک ذرک ےہ احصہب ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس یک اکشتی 



 

 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اھکؤ یھب افر الھکؤ یھب افر عمج یھب رکول  ا رھک وھچڑف انب ینثم  یک ہک اؿ ےک ایعؽ افر ونرک اچرک ںیہ وت آپ

 ےتہک ںیہ ہک اؿ وظفلں ںیم دبعاالیلع وک کش ےہ۔

ت اوبدیعس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رجری، اوبرضنہ، اوبدیعس دخری، دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اوبرضنہ، رضح :  رافی

 دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ

 ایبؿ ںیم

     612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًاػ٥، یزیس ب٩ ابی ًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَ  ًَأػ٥ٕ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو  ث٨ََا إِٔسَح ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َو ِٛ َ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل بٔی ًُبَِیٕس 

 ُ٤ِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ا کَاَ٪ فٔی ا َّ٤٠َ َٓ َس ثَأَٟثٕة َطِیّئا  ٌِ ًََٓل ُيِؼبَٔح٩َّ فٔی بَِیتٔطٔ َب ی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ َؿهَّ َٗ  ٥َ ٌَ َوَس٠َّ ِٔ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َن َٗ ب١ٔٔ  ِ٘ ١ُ

ُظَو ٓٔیض٥ِٔ  ِٔ أََرِزُت أَِ٪ َي َٓ ًَا٦ْ کَاَ٪ ا٨َّٟاُض ٓٔیطٔ بَٔحِضٕس  ا٢َ ََّل إٔ٪َّ َذاَک  َ٘ َٓ  ٢َ ًَا٦َ أَوَّ ٨َ٠ِا  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ 

ااحسؼ نب وصنمر، اوباعمص، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع، رضحت ہملس نب اوکع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 م ںیم ےس وج آدیم رقابین رکے وت نیت دونں ےک دعب اس ےک رھگ ںیم اس یک رقابین ںیم ےس ھچک یھب ہن رےہ وت بج االگ ےن رفام ا 

اسؽ آ ا وت احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ اس رطح رکںی سج رطح ےلھچپ اسؽ ایک اھت؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 دنم ولگ ےھت وت ںیم ےن اچاہ ہک رقابوینں ےک وگتش ںیم ےس اؿ وک یھب لم اجےئ۔ رفام ا ںیہن ویکہکن اس اسؽ رضفرت

 ااحسؼ نب وصنمر، اوباعمص، سیدی نب ایب دیبع، ہملس نب اوکع، :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

رےنہ ےک وجاز ےک ےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھکےت ادتبا

 ایبؿ ںیم

     613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػاٟح، ابوزاہزیہ، جبْر ب٩ نْٔر، حرضت ثوبا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسی، ٣ٌاویہ ب٩  :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی اٟزَّاصٔزٔیَّةٔ  اؤَیُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٩ُ ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ َحسَّ  ٕ ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ُجَبِْر

ا٢َ ذَبََح َرُسو٢ُ اہللٔ ٤ٌُُٔط ٣ٔ َٗ ِ ٥ِ٠َ أََز٢ِ أُك َٓ َِٟح٥َ َصٔذظٔ  ا٢َ یَا ثَِوبَاُ٪ أَِػ٠ِٔح  َٗ ٥َ َؿٔحیََّتطُ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ  َػل َٗ َّی  ٨َِضا َحً

٤َِٟٔسی٨َةَ   ا

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل زریہ نب رحب، نعم نب یسیع، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہہی، ریبج نب ریفن، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ رقابین ذحب رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے وثابؿ اس رقابین ےک وگتش وک اھبنسؽ رک روھک

 ہک ںیم اس رقابین ےک وگتش ںیم ےس اگلاتر دمہنی ونمرہ ےنچنہپ کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وگتش الھکات راہ۔

 زریہ نب رحب، نعم نب یسیع، اعمفہی نب اصحل، اوبزارہہی، ریبج نب ریفن، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں 

 ایبؿ ںیم

     614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩٤ ب٩ ٣ہسی، حرضت ٣ٌاویہ ابوبرک ب٩ ابوطیبہ، اب٩ رآٍ، زیس ب٩ حباب، اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ ح٨ولی، ًبساٟزح :  راوی

 ب٩ ػاٟح

ُٙ بِ  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ حَُبإب ح و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ َرآ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا و َحسَّ ٩ُ إٔبَِزاصٔی٥َ ا

ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ص٤َُا  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ لِٔکَ ًَ ٔ  ؤیََة ب٩ِٔ َػأٟٕح بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

اوبرکب نب اوبہبیش، انب راعف، زدی نب ةحب، ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، دبعارلنمح نب دہمی، رضحت اعمفہی نب اصحل ےس اس دنس ےک 

 اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 دبعارلنمح نب دہمی، رضحت اعمفہی نب اصحل اوبرکب نب اوبہبیش، انب راعف، زدی نب ةحب، ااحسؼ نب اربمیہ یلظنح، :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےئہ رقابین اک وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچ

 ایبؿ ںیم

     615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣شہز، یحٌی ب٩ ح٤زہ زبیسی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبْرب٩ نْٔر، حرضت ثوبا٪ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ ٣ولی رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠

 ًَ ثَىٔی اٟزُّبَِیٔسیُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤ِزََة َحسَّ ٕ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُِشضٔز ثَىٔی إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبِْر  ٩ِ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ِْر َٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َححَّةٔ نُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ََّ٠

٤َِٟٔسی٨َةَ  َّ ا َّی ب٠ََ ٥ِ٠َ یَز٢َِ یَأِک١ُُ ٨ِ٣ُٔط َحً َٓ أَِػ٠َِحُتطُ  َٓ ا٢َ  َٗ َٔ أَِػ٠ِٔح صََذا ا٠َِّٟح٥َ  َوَزا ِٟ  ا

ریبجنب ریفن، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ر اؽ اہلل یلص ااحسؼ نب وصنمر، اوبرہسم، ییحی نب زمحہ زدیبی، دبعارلنمح نب 

 اولداع ےک ومعق رپ اراشد رفام ا ہی وگتش اھبنسؽ رک رھک 

 

ة
ح 
خ
اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم 

 فملس دمہنی ونمرہ ےنچنہپ کت ایس ںیم ےس اھکےت رےہ۔رضحت وثابؿ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اس وگتش وک انب رک راھک آپ یلص اہلل ہیلع 

ااحسؼ نب وصنمر، اوبرہسم، ییحی نب زمحہ زدیبی، دبعارلنمح نب ریبجنب ریفن، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ر اؽ  :  رافی

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣ح٤س ب٩ ٣بارک حرضت یحٌی ب٩ ح٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا َیِحٌ ٤َُِٟباَرٔک َحسَّ ُس ب٩ُِ ا ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨َٔیطٔ  ٥َِٟ ی ب٩ُِ َح٤ِزََة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ و َحسَّ ٔ َو از

 َٔ َِٟوَزا ١ِ فٔی َححَّةٔ ا ُ٘  َي

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ابمرک رضحت ییحی نب زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ایبؿ رکےت ںیہ افر اس 

 اولداع اک ذرک ںیہن ےہ۔

 

ة
ح 
خ
 رفاتی ںیم 

  زمحہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ابمرک رضحت ییحی نب :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وگتش اھکےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک



 

 

 ایبؿ ںیم

     617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ابوبرک، ابی س٨ا٪، اب٩ ٣ثىی، ُضار ب٩ ٣زہ، ٣حارب، اب٩  :  راوی

 بزیسہ، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ ا٢َ أَب َٗ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٔس٨َإ٪ و  و برَِکٕ 

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب  ارٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ٩ًَِ ُٔضَ َّی  ٤َُِٟثى ُس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ح و َحسَّ

 ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  اُر ب٩ُِ ٣ُزََّة أَبُو ٔس٨َإ٪  ث٨ََا ُٔضَ ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔیطٔ 

َّی اہللُ َٚ ثًََل َػل ِو َٓ ٔ اِِلََؿاؤیِّ  ٩ًَِ ُُٟحو٦ زُوُروَصا َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  َٓ بُورٔ  ُ٘ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ زٔیَاَرة ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََضِیُت٥ُِٜ  أ٣َِٔشُٜوا ٣َا بََسا   َٓ ٕث 

بُوا فٔی اِِلَِسَ٘ٔیٔة ک٠َُِّضا َوََّل  َٓارِشَ إئ  َ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ إَّٔلَّ فٔی ٔس اَل٥ُِٜ َو٧ََضِیُت٥ُِٜ  بُوا ٣ُِشرٔکّ  َترِشَ

دیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب لیضف، اوبرکب، ایب انسؿ، انب ینثم، رضار نب رمہ، احمرب، انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل نب رب

 ںیہمت ربقفں یک ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن

ز ارت رکےن ےس عنم ایک اھت وت اب  م ربقفں یک ز ارت رکایل رکف افر ںیم ےن ںیہمت نیت دونں ےس ز ادہ رقابوینں اک وگتش اھکےن 

ےس رفاک اھت اب  م وگتش رفےک روھک بج کت  م اچوہ افر ںیم ےن ںیہمت  ااےئ زیکشمے ےک  ماؾ ربونتں ںیم ذیبن ےک اامعتسؽ 

  وت اب  م  ماؾ ربونتں ںیم یپ ایل رکف افر و ے فایل زیچںی ہن ایپ رکف۔ےس رفاک اھت

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب لیضف، اوبرکب، ایب انسؿ، انب ینثم، رضار نب رمہ، احمرب، انب ربدیہ، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

ےت رےنہ ےک وجاز ےک ادتباےئ امالؾ ںیم نیت دؿ ےک دعب رقابوینں ےک اھکےن یک اممتعن افر رھپ اس مکح ےک وسنمخ وہےن افر رھپ بج کت اچےئہ رقابین اک وگتش اھک

 ایبؿ ںیم

     618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس ب٩ بزیسہ، حرضت اب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ََة ب٩ِٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  حَّ َـّ ث٨ََا اٟ أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٣َزِثَٕس 



 

 

ىَی َحٔسیٔث أَبٔی ٔس٨َا٪ٕ  ٌِ ََٓذََکَ ب٤َٔ ٨ُِت ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت  اجحج نب اشرع، احضک نب دلخم، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث نب ربدیہ، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل

 ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ںیہمت عنم ایک اھت افر رھپ اوبایفسؿ یک دحثی یک رطح دحثی ذرک یک

 اجحج نب اشرع، احضک نب دلخم، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث نب ربدیہ، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ر ہ ےک ایبؿ ںیم
ی

 

ت
ع

 ...رفع افر 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ر ہ ےک ایبؿ ںیم
ی

 

ت
ع

 رفع افر 
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 ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہْر ب٩ رحب، یحٌی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ابوبرک ب٩ :  راوی

ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ

ث٨ََا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ُس ب٩ُِ ُس ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٥َ ح و َحسَّ

ًَِبُس  ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبْس أَِخبََر٧َا و  ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ٔب َرآ ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبَر٧ََا ٣َ ا اٟزَّزَّ

ًَتَْٔرَة َزاَز اب٩ُِ َر  ََ َوََّل  ٥َ ََّل رَفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٢ُ ا٨َِّٟتأد ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َُ أَوَّ ِٟرَفَ ٍٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َوا ٔ آ

َیِذبَُحو٧َطُ کَا َٓ َُٟض٥ِ   َ٪ ی٨َُِتُخ 

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ییحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت

 ر ہ وکیئ زیچ
ی

 

عت

انب راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ  ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہن رفع وکیئ زیچ ےہ افر ہن یہ 

 رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک رفع افینٹن اک فہ الہپ ہچب ےہ ےسج رشمک ولگ ذحب رک د ا رکےت ےھت

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ییحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ار



 

 

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 اک ارادہ وہ وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن 
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اب٩ ابی ٤ًز ٣کی، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی  :  راوی

 ٨ًہا اہلل تٌالٰی 

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ٌٔیَس ب٩َِ َحسَّ ٍَ َس ٖٕ َس٤ٔ ِو ًَ ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُث  ٔب یَُحسِّ ٤َُِٟشیَّ ًَل ی٤ََصَّ  ا َٓ َِّی  ه ـَ ٥ِ أَِ٪ ُي ُٛ رِشُ َوأََراَز أََحُس ٌَ ِٟ ا٢َ إَٔذا َزَخ٠َِت ا َٗ

طُ  ٌُ َٓ ٜٔىِّی أَِر ا٢َ َل َٗ ُط  ٌُ َٓ ُض٥ِ ََّل یَزِ ـَ ٌِ إٔ٪َّ َب َٓ َیاَ٪  ِٔ ٔ َطِیّئا ٗٔی١َ ُٟٔش ظ ٔ َوَبرَشٔ زٔظ ٌَ  ٩ِ٣ٔ َط

دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ انب ایب رمع یکم، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ، 

وہ وت فہ  رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج امہ ذی اہجحل اک رشعہ رشفع وہ اجےئ افر  م ںیم ےس یسک اک رقابین رکےن اک ارادہ

رضحات وت اس دحثی وک رموفع ایبؿ ںیہن رکےت وت اےنپ ابولں افر انونخں ںیم ےس ھچک ہن ےل رضحت ایفسؿ ےس اہک ایگ ہک ضعب 

 اوہنں ےن رفام ا ہک ںیم وت اس دحثی وک رموفع ایبؿ رکات وہں۔

 انب ایب رمع یکم، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں
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اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ا٦ س٤٠ہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ثَىٔی  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ُس ث٨ََاظ إِٔسَح ٌٔیٔس ب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ َس  ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ 

ًَل  َٓ َِّی  ه ـَ ْة یُزٔیُس أَِ٪ ُي رِشُ َو٨ًَِٔسُظ أُِؿٔحیَّ ٌَ ِٟ ا٢َ إَٔذا َزَخ١َ ا َٗ ُط  ٌُ َٓ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َتزِ ٤َُِٟشیَّٔب  اا ٩٤َٔ٠َّ ُهرُفّ ِ٘ ّزا َوََّل َي ٌِ  َیأُِخَذ٪َّ َط

ؿ، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ااحسؼ نب اربامیہ، ایفس

رموفاع رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج امہ ذی اہجحل اک الہپ رشعہ رشفع وہ اجےئ افر اس ےک اپس 



 

 

 ین یھب رکان اچاتہ وہ وت فہ اےنپ ابولں وک ہن وٹکاےئ افر ہن یہ اےنپ انونخں وک رتوشاےئ۔رقابین اک اجونر وموجد وہ افر فہ اس یک رقاب

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب توػ، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 اہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں
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ححاد ب٩ طاْع، یحٌی ب٩ ٛثْر ٨ًبر، ابوُشا٪، طٌبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٤ًز ب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت  :  راوی

 ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اَ٪ َحسَّ  ٨ِبَرٔیُّ أَبُو َُشَّ ٌَ ِٟ ٕ ا ثْٔر َٛ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ و َحسَّ ٝٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

ا٢َ إَٔذا َر  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٔة َوأََراَز ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٟٔححَّ أَیُِت٥ِ صًَٔل٢َ ذٔی ا

 ِ٠ َٓ َِّی  ه ـَ ٥ِ أَِ٪ ُي ُٛ ٔ أََحُس ارٔظ َٔ ٔ َوأَِه زٔظ ٌِ ٩ًَِ َط  ِٝ  ُی٤ِٔش

اجحج نب اشرع، ییحی نب ریثک ةنع، اوباسغؿ، ہبعش، امکل نب اسن، رمع نب ملسم، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ےس یسک اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا بج  م امہ ذی اہجحل اک اچدن دھکی ول افر  م ںیم

 وت اےس اچک ے ہک فہ اےنپ ابولں افر انونخں وک رفےک رےھک۔

اجحج نب اشرع، ییحی نب ریثک ةنع، اوباسغؿ، ہبعش، امکل نب اسن، رمع نب ملسم، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں

     623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ ہاطِم، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یا حرضت  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ٣ش٥٠ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َِٟضأطِٔمُّ َحسَّ ٥َٜٔ ا َِٟح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ٤ًََُز أَِو و َحسَّ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٨َا ٣َُح٤َّ



 

 

ٔ ٧َِحَوظُ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَ 

ریض اہلل ادمح نب دبعاہلل نب مکح اہیمش، دمحم نب رفعج، ہبعش، امکل نب اسن، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت رمعف نب ملسم 

 اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

ادمح نب دبعاہلل نب مکح اہیمش، دمحم نب رفعج، ہبعش، امکل نب اسن، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت رمعف نب ملسم ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں

     624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابو٣ح٤س ب٩ ٤ًزوٟیثی، ٤ًزو ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ٤ًارہ ب٩ اٛی٤ہ ٟیثی، سٌیس ب٩ ٣شیب،  :  راوی

 حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِی٤ََة و َحسَّ َٛ ُ ارٔ ب٩ِٔ أ َّ٤ًَ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ  ٤ِزٕو ا٠َِّٟیثٔیُّ  ًَ ُس ب٩ُِ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ُت أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤َُِٟشیَّٔب َي ٌٔیَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا٠َِّٟیثٔیِّ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َت طٔ َوَس٠َّ

ًََٓل یَأُِخَذ٪َّ ٣ٔ َػ  ِٟٔححَّةٔ  إٔذَا أُص١َّٔ صًَٔل٢ُ ذٔی ا َٓ َٟطُ ذٔبِْح یَِذبَُحطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ًَ َّی اہللُ  ٔ َطِیّئا ل ارٔظ َٔ زٔظٔ َوََّل ٩ِ٣ٔ أَِه ٌِ ٩ِ َط

ِّیَ  ه ـَ َّی ُي  َحً

 مہ یثیل، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، اوبدمحم نب رمعفیثیل، رمعف نب ملسم نب امعرہ نب 
کئ
ا

ر( یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سج آدیم ےک اپس )رقابین اک اجون

 اےنپ ابولں افر انونخں وک ہن وٹکاےئ بج کت ہک رقابین ہن ذحب رکےن ےک ےئل وہ وت بج فہ ذی اہجحل اک اچدن دھکی ےل وت فہ اس فتق کت

 رک ےل۔

 مہ یثیل، دیعس نب ر بی، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل  :  رافی
کئ
دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، اوبدمحم نب رمعفیثیل، رمعف نب ملسم نب امعرہ نب ا

 اعتٰیل اہنع

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب



 

 

 افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں

     625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ابواسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ٟیث، حرضت ٤ًز ب٩ ٣ش٥٠ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٤ًار ٟیثی رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٤ِزٕو َحسَّ  ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا إر ا٠َِّٟیثٔیُّ َحسَّ َّ٤ًَ ٤ِزُو ب٩ُِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا 

ٌٔیَس ب٩َِ ا ا٦ٔ إٔ٪َّ َس َِٟح٤َّ ُف أَص١ِٔ ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ َّلَی ٓٔیطٔ ٧َاْض  َٓاك ُٗبَِی١َ اِِلَِؿَهی  ا٦ٔ  َِٟح٤َّ ٨َّا فٔی ا ُٛ ا٢َ  ُظ صََذا أَِو ی٨ََِهی َٗ ٔب یرَِکَ ٤َُِٟشیَّ

 ُ٤ِٟ ٌٔیَس ب٩َِ ا ٠ََٓ٘ٔیُت َس ٨ُِط  ثَِتىٔی أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة َزِوُد ًَ ِس ٧ُٔسَی َوتُزَٔک َحسَّ َٗ ا٢َ یَا اب٩َِ أَخٔی َصَذا َحٔسیْث  َ٘ َٓ ُط  َٟ ُت َذَٟٔک  ََٓذََکِ ٔب  َشیَّ

ىَی َحسٔیٔث  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٌَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًَِزٕو ٣ُ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  اذٕ 

ہک نسح نب یلع ولحاین، اوبااسہم، دمحم نب رمع، ثیل، رضحت رمع نب ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع امعر یثیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

ی ےس ھچک ےلہپ مہ امحؾ ںیم ےھت ہک اس ںیم ھچک ولوگں ےن وچےن ےس اےنپ ابولں وک اصػ رکایل وت 

ج

 

ض

امحؾ فاولں ںیم ےس ضعب دیعاال

ولگ ےنہک ےگل ہک رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ر بی وت اس وک اندنسپ ےتھجمس ںیہ  ا اس ےس رفےتک ںیہ ےتہک ںیہ ہک ںیم رضحت 

 ولوگں دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الم افر اؿ ےس اس اک ذرک ایک وت اوہنں ےن رفام ا اے ریمے ےجیتھب ہی وت دحثی ےہ ےسج

 ےن الھب د ا ےہ  ا اےس وھچڑ د ا ےہ ھجم ےس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ےن ایبؿ ایک ےہ

 سج رطح ہک اعمذ ک  دمحم نب رمعف یک رفاتی ںیم زگر  اک ےہ۔

 نب ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع امعر یثیل ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح نب یلع ولحاین، اوبااسہم، دمحم نب رمع، ثیل، رضحت رمع  :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 وت اس ےک ےئل رقابین رکےن کت اےنپ ابولں افر انونخں اک وٹکاان عنم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج ذی اہجحل یک یلہپ اترخی وہ افر آدیم اک رقابین رکےن اک ارادہ وہ

     626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اخی ب٩ وہب، ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابی  :  راوی

 ٥٠ ج٨سعیہًل٢، حرضت ٤ًز ب٩ ٣ش

ِبُس اہللٔ  ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَخٔی اب٩ِٔ َوصِٕب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ثَىٔی رَحِ  ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحِیَوةُ و َحسَّ

٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣ُِش  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صًَٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََرُظ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َزِوَد أَِخبََرنٔی َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس  ِٟح٨َُِسعٔیِّ أَ٪َّ اب٩َِ ا ٥ٕٔ٠ ا



 

 

ىَی َحسٔ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرِتُط َوَذََکَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی اہللُ   یثٔض٥ِٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

یخ نب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، رضحت رمع نب ملسم رحہلم نب ییحی، ادمح نب دبعارلنمح نب ا

دنجیع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل 

  فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک ایک۔ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ربخ دیتی ںیہ افر یبن یلص اہلل ہیلع

رحہلم نب ییحی، ادمح نب دبعارلنمح نب ایخ نب فبہ، دبعاہلل نب فبہ، ویحة، اخدل نب سیدی، دیعس نب ایب الہؽ، رضحت رمع  :  رافی

 نب ملسم دنجیع

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

  

 ... ریغ اہلل یک میظعت ےک ےئل ذحب رکےن یک رحتم افر اس رطح رکےن فاےل ےک وعلمؿ وہےن ےک

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل یک میظعت ےک ےئل ذحب رکےن یک رحتم افر اس رطح رکےن فاےل ےک وعلمؿ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، رسیخ ب٩ یو٧ص، ٣زوا٪، زہْر، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، ٨٣ؼور ب٩ حیا٪، ابوكٔی١، ًا٣زب٩  :  راوی

 واث٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ابواٟلٔی١ ًا٣ز ب٩ واث٠ہ

ا٢َ ُزصَ  َٗ ٩ًَِ ٣َزَِواَ٪  ص٤َُا  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص لِٔکَ ٕب َورُسَ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َحسَّ زَارٔیُّ َحسَّ َٔ ِٟ اؤیََة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ِْْر َحسَّ

 َٓ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  ٨ُِت ٨ًَِٔس  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َواث٠ََٔة  ِی١ٔ  َٔ ث٨ََا أَبُو اٟلُّ اَ٪ َحسَّ ا٢َ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َحیَّ َ٘ َٓ أََتاُظ َرُج١ْ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَیَّ َػل ٥َ ُيرٔسُّ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َب َو ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیَک  ٔ َُِْرَ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ يرُٔسُّ إ َطِیّئا یَُِٜت٤ُُط ا٨َّٟاَض 

٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ا٢َ ٣َا ص٩َُّ یَا أ٣ََْٔر ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ثَىٔی بٔک٤َٔ٠َإت أَِربَ ِس َحسَّ َٗ َّطُ  ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ  أ٧َ ٌَ َٟ ٩َ َوأَٟسُظ َو ٌَ َٟ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ

ََّر ٨َ٣َاَر اِِلَِرٔق  َُْ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ  ٌَ َٟ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ آَوی ٣ُِحٔسثّا َو ٌَ َٟ ٔ اہللٔ َو ِْر َِ ٔ  َذبََح ٟ

ؿ، اوبلیفط، اعرمنب فا ہل ریض اہلل اعتٰیل زریہ نب رحب، رسجی نب ویسن، رمفاؿ، زریہ، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، وصنمر نب ایح

ہنع، رضحت اوبالیفطل اعرم نب فا ہل رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےک اپس اھت ہک اکی آدیم آ ا 

ہنع ہصغ ںیم آےئگ افر رفام ا یبن  افر اس ےن رعض ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس آپ وک اپھچ رک ایک اتبےت ےھت؟ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم یفخم وطر رپ وکیئ ایسی زیچ ںیہن اتبیئ یھت ہک وج دفرسے ولوگں وک ہن اتبیئ وہ  ااےئ اس ےک ہک آپ یلص اہلل



 

 

ت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہیلع فملس ےن ےھجم اچر ابںیت اراشد رفامیئ ںیہ اس آدیم ےن رعض ایک اے اریم اوملنینم فہ ایک ںیہ؟ رضح

ےن رفام ا ا ےس آدیم رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج آدیم رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج آدیم اےنپ فادلنی رپ تنعل رکات ےہ ا ےس 

 اہلل اعتیل یک تنعل آدیم رپ اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج اہلل اعتیل ےک العفہ یسک افر یک میظعت ےک ےئل ذحب رکے افر ا ےس آدیم رپ یھب

 وہیت ےہ ہک وج یسک دبیتع آدیم وک انپہ داتی ےہ افر ا ےس آدیم رپ یھب اہلل یک تنعل وہیت ےہ ہک وج آدیم زنیم یک دحدنبی ےک اشنانت وک

 اٹمات ےہ۔

نب فا ہل ریض زریہ نب رحب، رسجی نب ویسن، رمفاؿ، زریہ، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، وصنمر نب ایحؿ، اوبلیفط، اعرم :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبالیفطل اعرم نب فا ہل

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ںیمریغ اہلل یک میظعت ےک ےئل ذحب رکےن یک رحتم افر اس رطح رکےن فاےل ےک وعلمؿ وہےن ےک ایبؿ 

     628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز، س٠امی٪ ب٩ حیا٪، ٨٣ؼور ب٩ حیا٪، حرضت ابواٟلٔی١ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨َ٠ُِٗا َحسَّ ا٢َ  َٗ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َحیَّاَ٪  اَ٪ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ُظ إ لٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَِخبٔر٧َِا بَٔظِیٕئ أرََسَّ ٌَ ٔ َت٤َُط ا٨َّٟاَض ٟ َٛ ٔلَیَّ َطِیّئا   ٣َا أرََسَّ إ

ٜٔىِّی َس  ٩َ َوَل ٌَ َٟ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ  ٌَ َٟ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ آَوی ٣ُِحٔسثّا َو ٌَ َٟ ٔ اہللٔ َو ِْر َِ ٔ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ َذبََح ٟ ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ٩َ اہللُ ٤ٔ ٌَ َٟ  َوأَٟسیِطٔ َو

٨َ٤َِٟاَر  ََّر ا َُْ  ٩ِ٣َ 

رضحت اوبالیفطل رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رضحت یلع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، امیلسؿ نب ایحؿ، وصنمر نب ایحؿ، ایب لیفط، 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ںیمہ اس زیچ یک ربخ دںی ہک وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ وک ہیفخ وطر رپ اتبیئ ےہ وت 

اتبیئ ہک وج دفرسے ولوگں ےس اپھچیئ وہ  رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم وکیئ ایسی ابت ںیہن

یل نکیل ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل یک تنعل وہ ا ےس آدیم رپ وج اہلل اعت

یتع آدیم وک ناکھہن دے افر ا ےس آدیم ےک العفہ یسک افر یک میظعت ےک ےئل ذحب رکے افر ا ےس آدیم رپ یھب اہلل یک تنعل وہ ہک وج یسک دب

 رپ یھب اہلل اعتیل یک تنعل وہ ہک وج اےنپ فادلنی رپ تنعل رکات وہ افر ا ےس آدیم رپ یھب اہلل اعتیل تنعل رفامےئ ہک وج آدیم زنیم ےک

 اشنانت دبؽ ڈاےل۔



 

 

 ت اوبالیفطلاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح، امیلسؿ نب ایحؿ، وصنمر نب ایحؿ، رضح :  رافی

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

  

 رقابین اک ایبؿ :   ابب

 ریغ اہلل یک میظعت ےک ےئل ذحب رکےن یک رحتم افر اس رطح رکےن فاےل ےک وعلمؿ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗاس٥ ب٩ ابی بزہ، ابی كٔی١ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

 َّ ٥ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلٔیٌّ أََخؼَّ ا٢َ ُسئ١َٔ  َٗ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ُث  أس٥َ ب٩َِ أَبٔی بَزََّة یَُحسِّ َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظِیٕئ  ی اہللُ 

 ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َد ٣َا َخؼَّ أََِخَ َٓ ا٢َ  َٗ أب َسِیفٔی صََذا  ّة إَّٔلَّ ٣َا کَاَ٪ فٔی َٔقَ َّٓ ٥َّ بٔطٔ ا٨َّٟاَض کَا ٌُ ٥ِ َي َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظِیٕئ 

 ٩َ ٌَ َٟ َٚ ٨َ٣َاَر اِِلَِرٔق َو ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ رَسَ ٌَ َٟ ٔ اہللٔ َو ِْر َِ ٔ ٩َ اہللُ ٩ِ٣َ َذبََح ٟ ٌَ َٟ ّة ٣َُِٜتوْب ٓٔیَضا  َٔ ٩َ   اہللَُػٔحی ٌَ َٟ ٩َ َوأَٟسُظ َو ٌَ َٟ  ٩ِ٣َ

 اہللُ ٩ِ٣َ آَوی ٣ُِحٔسثّا

 ہک دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اقمس نب ایب زبہ، ایب لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ

 ہیلع فملس ےن آپ وک یسک زیچ ےک اسھت وصخمص رفام ا ےہ وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل

 رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ یسک ایسی زیچ ےک اسھت وصخمص ںیہن رفام ا ہک وج ابح 

 ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ماؾ ولوگں ےس ہن رفام ا وہ  ااےئ اس ےک ہک دنچ ابںیت ریمی ولتار ےک اینؾ ںیم

 اجونر ےن اکی اکذغ اکنال سج ںیم ہی اھکل وہا اھت ہک اہلل اعتیل یک تنعل وہ ا ےس آدیم رپ ہک وج اہلل اعتیل ےک العفہ یسک افر ےک ےئل امیظعت

وچری رکے افر اہلل یک تنعل وہ ا ےس آدیم رپ ہک وج اےنپ ذحب رکے افر اہلل اعتیل یک تنعل وہ ا ےس آدیم رپ ہک وج آدیم زنیم ےک اشنؿ 

 فادلنی رپ تنعل رکے افر اہلل اعتیل یک تنعل وہ ا ےس آدیم رپ ہک وج یسک دبیتع وک ناکھہن دے۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اقمس نب ایب زبہ، ایب لیفط ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ : ابب

 ...رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہرشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم

     630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ححاد ب٩ ٣ح٤س ب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشْن اب٩ ًلی، حشْن ب٩ ًلی، حرضت ًلی  :  راوی

 ب٩ ابی كاٟب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا یَِحٌ ًَلٔیِّ بِ َحسَّ  ٩ًَِ ثَىٔی اب٩ُِ ٔطَضإب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ٕس  ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ ی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ٔ حَُشِْٔن ب٩ِٔ 

ٍَ َرُسو٢ٔ ا ا ٣َ ّٓ ا٢َ أََػِبُت َطارٔ َٗ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب   ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  ٥ٕ٨َ َیِو٦َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ حَُشِْٔن ب٩ِٔ  ِِ ٥َ فٔی ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

أ٧ََِدُتُض٤َا َیِو٣ّا ٨ًَِٔس بَأب َر  َٓ ی  ا أَُِخَ ّٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطارٔ ًَ َّی اہللُ  ًَِلانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َوأ٧ََا أُرٔیُس بَِسٕر َوأَ

٠َِیض٤َٔا إٔذِ  ًَ ًَِبٔس أَِ٪ أَِح١َٔ٤  اك٤ََٔة َوَح٤ِزَةُ ب٩ُِ  َٓ ًَلَی َؤٟی٤َٔة  ٌَْٔن بٔطٔ  أَِسَت َٓ  ََ ا َ٘ ِی٨ُ َٗ ّْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ٔ ُط َو٣َعٔی َػائ ٌَ ا ِٔلَبٔی ٠ٔٔب َٔخّ ٤ُِٟلَّ ا

 َٟ ٔ َثاَر إ َٓ َوأئ  ٖٔ ا٨ِّٟ ُ َِٟت أَََّل یَا َح٤ِزُ ٠ٟٔرشُّ ا َ٘ َٓ ٨ِّیطٔ  َِ ِی٨َْة ُت َٗ طُ  ٌَ ِٟبَِیٔت ٣َ ُب فٔی َذَٟٔک ا َحبَّ أَِس٤َٔ٨َتُض٤َا َيرِشَ َٓ  ٕٔ ِی ِیض٤َٔا َح٤ِزَةُ بٔاٟشَّ

ِس َجبَّ أَِس٤َٔ٨تَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨َا٦ٔ  ٠ُُِٗت َّٔلب٩ِٔ ٔطَضإب َو٩ِ٣ٔ اٟشَّ َبازٔص٤َٔا  ِٛ ص٤َُا ث٥َُّ أََخَذ ٩ِ٣ٔ أَ ا٢َ اب٩ُِ َوَبَْقَ َخَوأُصَ َٗ ََٓذَصَب بَٔضا  ُض٤َا 

ٔلَی ٨ِ٣ََو  ٨ََوزُِت إ َٓ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َٗ أَِخبَرِتُُط أطَضإب  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٨ًَِٔسُظ َزیُِس ب٩ُِ َحارٔثََة  ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َٓ ىٔی  ٌَ َو ِٓ ٕ أَ َِٟدبَرَ ز

 َ٘ َٓ ُظ  ٍَ َح٤ِزَةُ َبََصَ َٓ ٠َِیطٔ رَفَ ًَ َى  یَّ َِ َت َٓ ًَلَی َح٤ِزََة  ََٓسَخ١َ  ُط  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ طُ َزیِْس َوا٧َِل٠َ ٌَ َد َو٣َ رَخَ َٓ ٍَ َج ًَبٔیْس ْٔلبَائٔی رَفَ ا٢َ َص١ِ أْمُتَْن إَّٔلَّ 

٨ًَُِض٥ِ  َد  َّی ََخَ ِضْٔقُ َحً َ٘ ٥َ يُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ییحی نب ییحی یمیمت، اجحج نب دمحم نب رججی، انب اہشب، یلع نب نیسح انب یلع، نیسح نب یلع، رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک زغفہ دبر ےک امؽ تمینغ ںیم ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھجم اکی افینٹن یلم افر 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اکی افر افینٹن اطعء رفام دی ںیم ےن اؿ دفونں افوینٹنں وک ااصنر ےک اکی آدیم ےک درفازہ رپ 

 ا افر ںیم ہی اچاتہ اھت ہک ںیم اؿ رپ اذرخ الد رک الؤں اتہک ںیم اےس وچیبں افر ریمے اسھت ینب اقنیقع اک اکی انسر یھب اھت ارغلض اھٹب د



 

 

ریما رضحت افہمط ےک فہمیل یک ایتری اک ارادہ اھت افر ایس رھگ ںیم رضحت زمحہ نب دبعابلطمل رشاب یپ رےہ ےھت اؿ ےک اسھت اکی 

رعش زپھ ریہ یھت افر  ہہ ریہ یھت اے زمحہ اؿ ومیٹ افوینٹنں وک ذحب رکےن ےک ےئل اوھٹ رضحت زمحہ ہی نس رک اینپ  ابدنی یھت وج ہک

ب ولتار ےل رک اؿ افوینٹنں رپ دفڑے افر اؿ یک وکاہؿ اکٹ دی افر اؿ یک وھکوھکں وک اھپڑ ڈاال رھپ اؿ اک ہجیلک اکنؽ د ا ںیم ےن انب اہش

ےئگ؟ اوہنں ےن اہک اہں وکاہؿ یھب وت اکٹ ےئل انب اہشب ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  ےس اہک ایک وکاہؿ یھب ےل

رفام ا بج ںیم ےن ہی رطخانک رظنم داھکی وت ںیم ایس فتق اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت رضحت زدی نب احرہث 

 ےن آپ وک اس اسرے فاہعق یک ربخ دی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ ےلکن افر رضحت یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھت ںیم

زدی یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت افر ںیم یھب آپ ےک اسھت لچ زپا آپ رضحت زمحہ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ افر 

رطػ رظن ااھٹ رک داھکی افر ےنہک ےگل ہک آپ ولگ وت ریمے  اؿ رپ انرایگض اک ااہظر رفام ا رضحت زمحہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک

 آابؤ ادجاد ےک الغؾ وہ، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےٹل اپؤں فاسپ ولٹ زپے اہیں کت ہک فاہں ےس ےلچ آےئ۔

یلع نب ایب اطبل ریض ییحی نب ییحی یمیمت، اجحج نب دمحم نب رججی، انب اہشب، یلع نب نیسح انب یلع، نیسح نب یلع، رضحت  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، :  راوی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٚٔ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََرنٔی  ًَ ث٨ََا   و َحسَّ

 اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب رججی ےس اس دنس ےک

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، انب رججی، :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےس ایتر وہیت ےہرشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر 

     632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو برک ب٩ اسحٙ، سٌیس ب٩ ٛثْر ب٩ ًْٔر، ابوًث٤ا٪ ٣َصی، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ًلی  :  راوی



 

 

 ب٩ حشْن ب٩ ًلی، حشْن ب٩ ًلی، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی أَ  ِبُس اہللٔو َحسَّ ًَ ث٨ََا  یُّ َحسَّ ٤َِِٟٔصٔ ٕ أَبُو ًُِث٤َاَ٪ ا ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ ًُ ثْٔر َٛ ٌٔیُس ب٩ُِ  َٙ أَِخبََر٧َا َس ثَىٔی بُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح  ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ

ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ حَُشَِْن ب٩َِ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشِْٔن ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی  ْٖ  یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ا٢َ کَا٧َِت لٔی َطارٔ َٗ ا  ٠ًَٔیًّ ًَلٓٔیٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ 

ا ٣ٔ  ّٓ ًَِلانٔی َطارٔ ٥َ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ٔ٨َ یَِو٦َ بَِسٕر َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ ٤َِٟ ا ٩ِ٣ٔ َنٔؼیٔيی ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ُِٟد٤ُٔص یَِو٣َئٕٔذ  ٩ِ ا

اك٤َٔةَ  َٔ ََ َیزَِتٔح١ُ ٣َعٔیَ  أََرِزُت أَِ٪ أَبَِتىَٔی بٔ ا َ٘ ِی٨ُ َٗ ُّا ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ا ًَِسُت َرُجًّل َػوَّ ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ب٨ِٔٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

بَِی٨َا أ٧ََا أَجِ  َٓ ٔسی  ٌَْٔن بٔطٔ فٔی َؤٟی٤َةٔ ُْعِ أَِسَت َٓ أَُْن  وَّ ُط ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٌَ ِتٔی بٔإٔذَِٔخٕ أََرِزُت أَِ٪ أَبٔی ٨َأ َٓ ٍُ َتأب  ٤َ ِٗ َ ا ٩ِ٣ٔ اِِل ًّ َٟٔظارٔفَیَّ ٣ََتا

ُت  ٌِ ُت حَْٔن َج٤َ ٌِ ٔ َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َوَج٤َ ٔلَی َج٨ِٔب حُِحَزة َٓاَی ٨َ٣ُاَخأ٪ إ ِٟٔحَبا٢ٔ َوَطارٔ ٔ َوا َزائٔز َِ ِٟ إَٔذا َوا َٓ ُت  ٌِ ٣َا َج٤َ

ص٤َُا ِت َخَوأُصُ ِس اِجتُبَِّت أَِس٤َٔ٨ُتُض٤َا َوبُْٔقَ َٗ َٓاَی  ٨ِ٤ََِٟوزَ  َطارٔ َٔک ا ًَِیىَیَّ حَْٔن َرأَیُِت ذَٟ ٥ِ٠َ أ٠٣َِِٔک  َٓ َبازٔص٤َٔا  ِٛ َوأُخَٔذ ٩ِ٣ٔ أَ

ٕب ٣ٔ  ِٟبَِیٔت فٔی رَشِ ٠ٔٔب َوصَُو فٔی صََذا ا ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ٠َُط َح٤ِزَةُ ب٩ُِ  ٌَ َٓ اُٟوا  َٗ ١َ َصَذا  ٌَ َٓ ٠ُُِٗت ٩ِ٣َ  ِی٨َْة ٨ِ٣ُٔض٤َا  َٗ ٨ََُِّتطُ  ٩ِ اِِلَِنَؼارٔ 

َٓاِجَتبَّ أَِس٤َٔ٨َتُض٤َ َوأَِػ   ٕٔ ِی ا٦َ َح٤ِزَةُ بٔاٟشَّ َ٘ َٓ ٖٔ ا٨َِّٟوأئ  ُ ُ ٠ٟٔرشُّ َِٟت فٔی ٨َُٔائَٔضا أَََّل َیا َح٤ِز ا َ٘ َٓ أََخَذ َحابَُط  َٓ ص٤َُا  ا َوَبَْقَ َخَوأُصَ

َّی ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی أَِزُخ١َ  ُت َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ًَلٔیٌّ  ا٢َ  َ٘ َٓ َبازٔص٤َٔا  ِٛ ا٢َ  ٩ِ٣ٔ أَ َٗ ٥َ َو٨ًَِٔسُظ َزیُِس ب٩ُِ َحارٔثََة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٟ٘ٔیُت  َّٟٔذی  ٥َ فٔی َوِجهَٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َز ٌَ ٠ُُِٗت یَا َٓ ََٟک  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ  

ص٤َُا َوَصا صُ َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ  اِجَتبَّ أَِس٤َٔ٨َتُض٤َا َوَبَْقَ َخَوأُصَ َٓ ًَیَّ  َٗ ًَلَی ٧َا ًََسا َح٤ِزَةُ  مُّ  َٗ  ٔ َِٟیِو٦ طُ  ٣َا َرأَیُِت کَا ٌَ َو َذا فٔی بَِیٕت ٣َ

اِرَتَساُظ ث٥َُّ ا٧َِل  َٓ ٥َ بٔزَٔزائٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ا٢َ  َٗ ْب  َّی رَشِ ُتطُ أ٧ََا َوَزیُِس ب٩ُِ َحارٔثََة َحً ٌِ َب َٙ ی٤َِٔشی َواتَّ ٠َ

َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔٔ َل َٓ ْب  إَٔذا ص٥ُِ رَشِ َٓ َٟطُ  أَذ٧ُٔوا  َٓ اِسَتأَِذَ٪  َٓ َّٟٔذی ٓٔیطٔ َح٤ِزَةُ  َِٟباَب ا ٥َ ی٠َُو٦ُ َح٤ِزََة ٓامَٔی َجاَئ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

إَٔذا َح٤ِ  َٓ  ١َ ٌَ َوَز َٓ َس ا٨َّٟ ٌَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َػ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ََوَز َح٤ِزَةُ إ َٓ ًَِی٨َاُظ  َس ا٨ََّٟوزَ زَةُ ٣ُِح٤َزَّْة  ٌَّ بَتَِیطٔ ث٥َُّ َػ ِٛ ٔلَی ُر إ

ا٢َ َح٤ِزَةُ  َ٘ َٓ ٔلَی َوِجضٔطٔ  ٨ََوَز إ َٓ َس ا٨ََّٟوَز  ٌَّ تٔطٔ ث٥َُّ َػ ٔلَی رُسَّ ٨ََوَز إ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َز ٌَ َٓ ًَبٔیْس ِٔلَبٔی  َوَص١ِ أْمُتَْن إَّٔلَّ 

ِج٨َا  َد َوََخَ ی َوََخَ ِضَْقَ َ٘ ِٟ ًَ٘ٔبَِیطٔ ا ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٨َ َٓ َُّط ث١ْٔ٤َ  طُ أ٧َ ٌَ ٣َ 

 ر ، اوبامثعؿ رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، یلع نب نیسح نب یلع، اوب رکب نب ااحسؼ ، دیعس 
عفی

نب ریثک نب 

نیسح نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک زغفہ دبر ےک دؿ امؽ تمینغ ںیم ےس ریمے ہصح ںیم اکی افینٹن آیئ 

 ںیم ےس ےھجم اکی افینٹن اطع رفامیئ وت بج ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم رضحت یھت افر ایس دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن سمخ



 

 

افہمط تنب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولخت رکفں وت ںیم ےن ینب اقنیقع ےک اکی انسر آدیم ےس اےنپ اسھت ےنلچ اک فدعہ ےل ایل 

یک رمق ےس ںیم اینپ اشدی اک فہمیل رکفں وت ایس دفراؿ ںیم اینپ  اتہک مہ اذرخ اھگس ال رک انسرفں ےک اہھت رففتخ رکدںی افر رھپ اس

افوینٹنں اک اسامؿ اپالؿ ےک ےتخت وبر اں افر رایسں عمج رکےن اگل افر اس فتق ریمی دفونں افاینٹنں ااصنری آدیم ےک رھگ ےک اپس 

ں ےک وکاہؿ ےٹک وہےئ ںیہ افر اؿ یک وھکںیھک یھب ںیھٹیب ںیھت بج ںیم ےن اسامؿ ااھٹک رکایل وت ںیم ایک داتھکی وہں ہک دفونں افوینٹن

یٹک وہیئ ںیہ افر اؿ ےک ےجیلک ےلکن وہےئ ںیہ ںیم دھکی رک اےنپ آوسنؤں رپ اقوبہن رک اکس ںیم ےن اہک ہک ہی سک ےن ایک ےہ؟ ولوگں ےن 

 وموجد ںیہ رضحت زمحہ افر اؿ اہک رضحت زمحہ نب دبعابلطمل ےن افر رضحت زمحہ دنچ رشاب وخر ااصنرویں ےک اسھت ایس رھگ ںیم

و ں وک ذحب رکےن ےک ےئل اوھٹ 

 

 ی
ب

 

ت

 

ب

ےک اسویھتں وک اکی اگےن فایل تورت ےن اکی رعش انس ا اھت ہک ونس اے زمحہ اؿ ومیٹ ومیٹ اف

و ں ےک وکاہؿ وک اکٹ د ا افر اؿ وک وھکںیھک اکٹ دںی افر اؿ ےک ےجیلک اکنؽ د ے

 

 ی
ب

 

ت

 

ب

 رضحت رضحت زمحہ ولتار ےل رک اےھٹ افر اؿ اف

یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم وفراً ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےن ےک ےئل لچ زپا اہیں کت ہک 

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آایگ رضحت زدی نب احرث یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وموجد ےھت رضحت یلع 

 ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم دےتھکی یہ ریمے رہچے ےک آاثر ےس احالت ولعمؾ رک ےئل ریض اہلل اعتٰیل

 ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت ایک وہا؟ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل یک مسق ںیم ےن

و ں رپ ہلمح رک ےک اؿ ےک وکاہؿ اکٹ ےئل ںیہ افر اؿ یک وھکںیھک آج ےک دؿ یک رطح یھبک وک

 

 ی
ب

 

ت

 

ب

یئ دؿ ںیہن داھکی زمحہ ےن ریمی اف

اھپڑ ڈایل ںیہ افر زمحہ اس فتق رھگ ںیم وموجد ںیہ افر اؿ ےک اسھت ھچک افر رشاب وخر یھب ںیہ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

ےن اینپ اچدر وگنمایئ افر اےس افڑھ رک دیپؽ یہ لچ زپے افر ںیم افر رضحت زدی نب احرہث یھب ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ لچ زپے اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس درفازہ ںیم آےئ اہجں رضحت زمحہ ےھت 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ااجزت دے دی وت داھکی ہک فہ بس رشاب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ادنر آےن یک ااجزت امیگن وت اوہنں ےن

ےئپ وہےئ ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زمحہ وک اؿ ےک اس لعف رپ المتم رکان رشفع یک زمحہ یک آںیھکن رسخ 

ونٹھگں یک رطػ داھکی رھپ اگنہ دنلب یک وت آپ وہںیئگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ داھکی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک انػ یک رطػ داھکی رھپ اگنہ دنلب یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ابمرک یک رطػ داھکی رھپ زمحہ ریض اہلل

وہا ہک زمحہ ہشن ںیم التبم ںیہ رھپ ر اؽ اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل ہک  م وت ریمے ابپ ےک الغؾ وہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ولعمؾ 

 یلص اہلل ہیلع فملس اےٹل اپؤں ابرہ رشتفی الےئ افر مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ابرہ  لک آےئ۔

 ر ، اوبامثعؿ رصمی، دبعاہلل نب فبہ، ویسن نب سیدی، انب اہشب، یلع نب نیسح :  رافی
عفی

 نب اوب رکب نب اقحس، دیعس نب ریثک نب 

 یلع، نیسح نب یلع، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     633    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗہزاز، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪، ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص زہزی، حرضت زہزی :  راوی

ًَِبسٔ   ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ثَىٔی  ُِٗضزَاَذ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  و َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص  ٤َُِٟباَرٔک  اہللٔ ب٩ِٔ ا

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دمحم نب دبعاہلل نب زہقاذ، دبعاہلل نب امثعؿ، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن زرہی، رضحت زرہی ےس اس دنس ےک اسھت ایس دحثی یک 

 رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اد، دبعاہلل نب امثعؿ، دبعاہلل نب ابمرک، ویسن زرہی، رضحت زرہیدمحم نب دبعاہلل نب زہق :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ًتکی، ح٤از اب٩ زیس، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اْز يَ  ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٍٔ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ٨ُِت َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ٌِ

 ِ٤ ِٟبرُِسُ َواٟتَّ یُذ ا ـٔ َٔ ِٟ ابُُض٥ِ إَّٔلَّ ا َِٟد٤ِزُ فٔی بَِیٔت أَبٔی ك٠ََِحَة َو٣َا رَشَ ٣َِت ا ٔ یَِو٦َ رُحِّ ِو٦ َ٘ ِٟ ِد َساقَٔی ا ا٢َ اَِخُ َ٘ َٓ ٕ ی٨َُازٔی  إَٔذا ٨َ٣ُاز َٓ زُ 

ا٧ُِوزِ  َٓ  ٕ إَٔذا ٨َ٣ُاز َٓ ِجُت  رَخَ ِد  َٓ ا٢َ لٔی أَبُو ك٠ََِحَة اَِخُ َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  َٜٔک ا َحَزِت فٔی ٔس َٓ ا٢َ  َٗ ٣َِت  ِس رُحِّ َٗ َِٟد٤َِز  ی٨َُازٔی أَََّل إٔ٪َّ ا

 ٔ ًَُٓلْ٪ َوهَٔی فٔی بُُلو٧ ُٗت١َٔ  ًَُٓلْ٪  ُٗت١َٔ  ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ اُٟوا أَِو  َ٘ َٓ ُتَضا  ِٗ َضَز َٓ َضا  ِٗ ٔ اصِز ًَل أَِزرٔی صَُو ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث أ٧ََٕص َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ِٔ 

٤ٌُٔوا إَٔذا ٣َا اتَّ  َ أَٟحأت ُج٨َاْح ٓامَٔی ك ٠ٔ٤ًَُوا اٟؼَّ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َو ًَلَی ا َِٟیَص  َّ َوَج١َّ  ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  أَٟحأت َٓ ٠ٔ٤ًَُوا اٟؼَّ ِوا َوآ٨٣َُوا َو َ٘ 

ی، امحد انب 

ک

 

عت

زدی، اثتب، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد 

رفامےت ںیہ ہک سج دؿ رشاب رحاؾ یک یئگ اس دؿ ںیم رضحت اوبہحلط ےک رھگ ںیم ولوگں وک رشاب الپ راہ اھت فہ رشاب کشخ شمشک 

ےنہک ےگل ہک ابرہ  لک رک دوھکی ںیم ابرہ ت ال وت داھکی ہک اکی  افر وھچاہرفں یک ینب وہیئ یھت ایس دفراؿ ںیم ےن آفاز دی رضحت اوبہحلط



 

 

انمدی آفاز اگل راہ ےہ آاگہ روہ ہک رشاب رحاؾ رک دی یئگ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک دمہنی ونمرہ یک  ماؾ ویلگں ںیم ہی االعؿ رکد ا ایگ 

رہ اج رک اس رشاب وک اہب د ا ولوگں ےن اہک  ا ولوگں ںیم رضحت اوبہحلط ےن ھجم ےس اہک ہک ابرہ  لک رک اس رشاب وک اہب دف وت ںیم ےن اب

ےس یسک ےن اہک الفں الفں دیہش رک د ے ےئگ افر اؿ ےک وٹیپں ںیم وت رشاب یھت رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت اسن 

امیئ وج ولگ اامیؿ الےئ افر کین اکؾ ےئک ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی اک ہصح ےہ  ا ںیہن وت رھپ اہلل اعتیل ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رف

 اؿ رپ اس ںیم وکیئ انگہ ںیہن وج ےلہپ اھک ےکچ ہکبج آدنئہ رپزیہاگر وہےئ افر اامیؿ الےئ افر کین اامعؽ ےئک۔

ی، امحد انب زدی، اثتب، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ا٢َ َسأَُٟوا أ٧َ َٗ ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا َة أَِخبََر٧َا  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َ٘ و َحسَّ َٓ یٔذ  ـٔ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ َص ب٩َِ ٣َأٟٕک 

ائ٥ْٔ أَِس٘ٔیَضا أَبَا ك٠ََِحَة  َ٘ َٟ ِّی  ٔن یَذ إ ـٔ َٔ ِٟ و٧َطُ ا َّٟٔذی ُتَش٤ُّ ید٥ُِٜٔ َصَذا ا ـٔ َٓ ٨ََٟا َخ٤ِْز ََُِْر  َوأَبَا أَیُّوَب َورَٔجاَّّل ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب ٣َا کَا٧َِت 

 َٓ ٥َ فٔی بَِیت٨َٔا إٔذِ َجاَئ َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٣َِت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس رُحِّ َٗ َِٟد٤َِز  إٔ٪َّ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا ََّل  َِٟدبَرُ  ٥ُِٜ ا َِ ا٢َ ص١َِ ب٠ََ َ٘

ٔ اٟزَُّج١ٔ  َس َخبَر ٌِ ٨ًََِضا َب وَصا َوََّل َسأَُٟوا  ٌُ ٤َا َراَج َٓ ا٢َ  َٗ ًَِٟ٘ٔل٢َ  ٔ ا ِٚ َصٔذظ ا٢َ یَا أ٧ََُص أَرٔ َ٘ َٓ 

ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ولوگں ےن ش خی رشاب ییحی نب اویب، انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل، رضح

ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا امہرے ےئل اہمتری اس ش خی ےک العفہ افر وکیئ رشاب یہ ںیہن یھت افر ںیم یہی ش خی رشاب 

ملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ھچک ولوگں وک اےنپ رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوباویب افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 رھگ ںیم الپ راہ اھت ہک ااچکن اکی آدیم آ ا افر اس ےن اہک ایک آپ وک ہی ربخ یچنہپ ےہ؟ مہ ےن اہک ںیہن اس ےن اہک رشاب رحاؾ رک دی یئگ

 دعب ہن یہ اوہنں ےن یھبک رشاب یپ ےہ وت رضحت اوبہحلط ےن اہک اے اسن اؿ وکشمں وک اہب دف رافی ےتہک ںیہ ہک اس آدیم یک ربخ ےک

 افر ہن اوہنں ےن رشاب ےک ابرے ںیم وپاھچ۔

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہیحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، س٠امی٪ تیِم، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص  َِّیِٔمُّ َحسَّ ُ٪ اٟت ا٢َ َوأَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َِٟهیِّ و َحسَّ ًَلَی ا ائ٥ْٔ  َ٘ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ب٩ُِ ٣َأٟٕک 

 َٓ زُص٥ُِ ٔس٨ًّا  َِ ُض٥ِ َوأ٧ََا أَِػ َٟ یٕذ  ـٔ َٓ ٔٔئَِضا یَا أ٧ََُص ًَلَی ٤ًُُو٣ًَٔی أَِس٘ٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ِٛ اُٟوا ا َ٘ َٓ َِٟد٤ِزُ  ٣َِت ا ِس رُحِّ َٗ ََّضا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َحاَئ َرُج١ْ 

ا٢َ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ٧ََٕص کَا٧َِت َخ٤َِزص٥ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ برُِسْ َوُركَْب  َٗ ٠ُُِٗت ِٔل٧ََٕص ٣َا صَُو  ا٢َ  َٗ أِتَُضا  َٔ َٜ َٓ ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ یَِو٣َئٕٔذ 

ثَىٔی َر  اَوَحسَّ ـّ ا٢َ َذَٟٔک أَِي َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ  ُج١ْ 

ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ڑھکے ڑھکے 

 وت اکی آدیم آ ا افر اس ےن اہک رشاب رحاؾ رک اےنپ اچچزاد ہلیبق فاولں وک ش خی رشاب الپ راہ اھت افر ںیم اؿ ںیم ےس بس ےس مک رمع اھت

دی یئگ ےہ وت ولوگں ےن اہک اے اسن اس رشاب وک اہبدف وت ںیم ےن فہ رشاب اہب دی امیلسؿ یمیت ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن 

رشاب دگری افر یکپ وہیئ  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک فہ رشاب سک زیچ یک یھت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا فہ

وجھکرفں یک ینب وہیئ یھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ےتہک ںیہ ہک اس دؿ اؿ یک رشاب یہی یھت امیلسؿ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس اکی 

 آدیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ ایک ہک فہ یھب ایس رطح رفامےت ےھت۔

 ب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب اوی :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےہرشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت 
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی، ٣ٌت٤ز، ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلَی  ائ٤ّٔا  َٗ ٨ُِت  ُٛ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟهیِّ أَِس٘ٔیض٥ِٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ َحسَّ ا

٥ِ٠َ ی٨ُِرٔکِ  َٓ ا٢َ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ٧ََٕص کَاَ٪ َخ٤َِزص٥ُِ یَِو٣َئٕٔذ َوأ٧ََْص َطاصْٔس  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ َة  ًِلَی ٠ًَُیَّ َ ًَِبٔس اِِل ا٢َ اب٩ُِ  َٗ أ٧ََْص َذاَک و 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا وَُّل کَاَ٪ َخ٤َِزص٥ُِ یَِو٣َئٔذٕ  َحسَّ ُ٘ ٍَ أََنّشا َي َُّط َس٤ٔ ُف ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٣َعٔی أ٧َ ٌِ ثَىٔی َب  َحسَّ



 

 

ہیلع یک دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ڑھکا وہ رک اےنپ ےلیبق فاولں وک الپ راہ اھت انب 

اےئ اس ےک ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب نب اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک  ا

ےن رفام ا اس دؿ اؿ یک یہی رشاب یھت افر رضحت اسن یھب اس فتق فاہں وموجد ےھت اوہنں ےن وکیئ ریکن ںیہن یک انب دبعاالیلع 

ایبؿ ایک ہک ھچک ولگ وج ریمے اسھت ےھت اوہنں ےن وخد رضحت  ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رمتعم ےن اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ رفامےت ںیہ ہک اس دؿ اؿ یک رشاب یہی یھت۔

 دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ
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 زہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ، ٗتا :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ ا٢َ َوأَِخبََر٧َا َس َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٨ُِت  و َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

 َ ی٥ُ أَِسقٔی أَبَا ك٠ََِحَة َوأَبَا زَُجا٧ ا٢َ َحَسَث َخبَْر ٧َز٢ََ َتَِحٔ َ٘ َٓ ٠َِی٨َا َزاخ١ْٔ  ًَ ََٓسَخ١َ  اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ فٔی َرصِٕم ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٌَ َة َو٣ُ

ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ َتاَزةُ َو َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤ِز ِٟبرُِسٔ َواٟتَّ ََٟد٠ٔیُم ا ََّضا  أ٧َِاَصا یَِو٣َئٕٔذ َوإ٧ٔ َٔ ِٛ َ أ َٓ  ٔ َِٟد٤ِز ِس رُحِّ ا َ٘ ُة َٟ ًَا٣َّ َِٟد٤ِزُ َوکَا٧َِت  ٣َِت ا

 ٔ ٤ِز ِٟبرُِسٔ َواٟتَّ  ُخ٤ُورٔص٥ِٔ یَِو٣َئٕٔذ َخ٠ٔیَم ا

ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ذ نب لبج افر ااصنر یک اکی امجتع وک رشاب الپ راہ اھت وت آےن فاال رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبہحلط رضحت اوبداجہن رضحت اعم

)اکی آدیم ادنر( دالخ وہا افر اس ےن اہک آج اکی یئن ابت وہیئگ ہک رشاب یک رحتم انزؽ وہیئگ ےہ وت مہ ےن اس رشاب وک ایس 

ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک  دؿ اہب د ا افر فہ رشاب ھچک افر کشخ وجھکرفں یک ینب وہیئ یھت رضحت اتقدہ ےتہک ںیہ

 بج رشاب رحاؾ رک دی یئگ یھت وت اعؾ وطر رپ اؿ دونں ںیم اؿ یک رشاب یہی یھت

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ
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٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ابوٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ح٤س ب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اذُ ب٩ُِ صَٔظ  ٌَ اُٟوا أَِخبََر٧َا ٣ُ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٩ًَِ و َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی   ا٦ٕ َحسَّ

ٕ ٓٔیَضا َخ  اَئ ٩ِ٣ٔ ٣َزَاَزة ـَ ِّی َِلَِسقٔی أَبَا ك٠ََِحَة َوأَبَا زَُجا٧ََة َوُسَضِی١َ ب٩َِ بَِی ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٕ ب٨َِٔحو ٠ٔیُم برُِسٕ َوَت٤ِز

ٌٔیسٕ   َحٔسیٔث َس

ی، دمحم نب ینثم، انب اشبر، اعمذنب اشہؾ، اوباتقدہ، اسن نب امکل، رضحت ا

مع
مس

سن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوباسغؿ 

ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اوبہحلط افر رضحت اوبداجہن افر لیہس نب اضیبء وک اس زیکشمے ںیم ےس رشاب الپ راہ اھت ہک سج 

 ںیم ھچک افر کشخ وجھکرفں یک ینب وہیئ رشاب یھت آےگ دحثی دیعس یک دحثی یک رطح ےہ۔

ی، :  رافی

مع
مس

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، اعمذنب اشہؾ، اوباتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباسغؿ 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہرشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک 

     640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٗتازہ ب٩ زًا٣ہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ أَِح٤َ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ و َحسَّ َتاَزَة ب٩َِ ز َٗ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٕح أَِخبََر٧َا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ًَا٣ََة ُس ب٩ُِ 

٥َ ٧ََهی أَِ٪ یُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وَُّل إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َب َوإٔ٪َّ َحسَّ ٤ِزُ َواٟزَّصُِو ث٥َُّ يُرِشَ ِد٠ََم اٟتَّ

َِٟد٤ِزُ  ٣َِت ا َة ُخ٤ُورٔص٥ِٔ یَِو٦َ رُحِّ ًَا٣َّ  َذَٟٔک کَاَ٪ 

اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اتقدہ نب داعہم، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ہک کشخ افر ھچک وجھکرفں وک اپین ںیم وگھب ا اجےئ افر رھپ اس وک ایپ اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر ا

 اجےئ افر اؿ ولوگں یک اؿ دونں ںیم اعؾ وطر رپ یہی رشاب یھت سج دؿ ہک رشاب وک رحاؾ ایک ایگ

 رث، اتقدہ نب داعہم، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، ادمح نب رمعف نب رسح، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب اح :  رافی

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



 

 

  

 اک ایبؿ ےنیپ یک زیچفں :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  و َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  إِٔسَح

یٕذ َو  ـٔ َٓ ابّا ٩ِ٣ٔ  ٕب رَشَ ٌِ َٛ َِٟحزَّأح َوأَبَا ك٠ََِحَة َوأُبَیَّ ب٩َِ  ٨ُِت أَِسقٔی أَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا ُٛ ا٢َ  َٗ َُّط  َِٟد٤ِزَ أ٧َ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ أََتاص٥ُِ إٓت  َٓ  ٕ َت٤ِز

ِس رُحِّ  بُِتَضاَٗ رَضَ َٓ ٨ََٟا  ٔلَی ٣ِٔضَزإض  ٤ُِت إ ُ٘ َٓ َصا  رٔسِ ِٛ َٓا َِٟحزَّةٔ  ٔ ا ٔلَی َصٔذظ ٥ُِٗ إ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة َیا أ٧ََُص  َ٘ َٓ ِت  ٣َِت  َ َٜرسَّ َّی َت ٠ٔطٔ َحً َٔ  بٔأَِس

ہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض ا

رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبدیبعہ نب رجاح افر رضحت اوبہحلط افر رضحت ایب نب بعک وک ش خی افر کشخ 

وجھکرفں یک ینب وہیئ رشاب الپ راہ اھت وت ایس دفراؿ اکی آےن فاےل ےن آرک اہک رشاب رحاؾ رک دی یئگ ےہ وت رضحت اوبہحلط ےن اہک 

  افر اس ڑھگے وک وتڑ ڈاول وت ںیم ےن رھتپ اک اکی ڑکٹا ااھٹ ا افر اس ڑھگے وک ےچی ےس امرا وت فہ ڑھگا وٹٹ ایگ۔اے اسن اوھٹ

 اوباطرہ، انب فبہ، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رشاب اوگنر افر وجھکر ےس ایتر وہیت ےہ

     642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤یس ب٩ جٌرف، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوبرک ح٨فی، ًبساٟح :  راوی

رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟح٨َفٔیَّ َحسَّ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َي َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ  َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ثَىٔی أَبٔی أ٧َ َحسَّ

ِس  َ٘ َٟ وَُّل  ُ٘ ٕ  ٣َأٟٕک َي ُب إَّٔلَّ ٩ِ٣ٔ َت٤ِز اْب يُرِشَ ٤َِٟٔسی٨َةٔ رَشَ َِٟد٤َِز َو٣َا بٔا ٦َ اہللُ ٓٔیَضا ا ًَّٟٔی رَحَّ  أ٧َِز٢ََ اہللُ اِْلَیَة ا

ہ دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن ف

 انزؽ رفامیئ سج آتی ںیم رشاب وک رحاؾ رقار د ا ایگ اھت دمہنی ونمرہ ںیم  ااےئ وجھکر ےک افر وکیئ رشاب ںیہن یپ اجیت یھت۔آتی 

 دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح، دبعادیمحل نب رفعج، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...رشاب اک رسہک انبےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب اک رسہک انبےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ب٩ ٣ہسی، زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ سسی، یحٌی ب٩ ًباز، حرضت ا٧ص یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟزح٤ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ َحسَّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َد اٟشُّ  ٔ تُتَّ َِٟد٤ِز ٩ًَِ ا ٥َ ُسئ١َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٕ ًَبَّاز ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  یِّ  ا٢َ ََّل سِّ َ٘ َٓ  ُذ َخًلًّ 

ٰیل ہنع ییحی نب ییحی، دبعارلنمح نب دہمی، زریہ نب رحب، دبعارلنمح، ایفسؿ دسی، ییحی نب ابعد، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعت

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رشاب اک رسہک انبےن ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا 

 ںیہن۔

 ییحی نب ییحی، دبعارلنمح نب دہمی، زریہ نب رحب، دبعارلنمح، ایفسؿ دسی، ییحی نب ابعد، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...رشاب ےک دفا انبےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رشاب ےک دفا انبےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، وائ١  :  راوی

 حرضمی، كارٚ ب٩ سویس جٌفی، حرضت كارٚ ب٩ سویس جٌفی

اََّل  َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

فٔیَّ  ٌِ ُِٟح َٚ ب٩َِ ُسَویِٕس ا مٔیِّ أَ٪َّ كَارٔ َِٟحرِضَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوائ١ٕٔ ا ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٕب  ٠َِیطٔ  ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ًَ َّی اہللُ  َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

 َٓ  ٔ َِٟد٤ِز ٩ًَِ ا  ٥َ ٨َُّٜٔط زَ َوَس٠َّ َِٟیَص بَٔسَوإئ َوَل َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َوأئ  َضا ٠ٟٔسَّ ٌُ ٤ََّا أَِػ٨َ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َضا  ٌَ َظ أَِ٪ َيِؼ٨َ  اْئ ٨ََضاُظ أَِو ََکٔ

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، فالئ رضحیم، اطرؼ نب  ادی یفعج، رضحت 

نب  ادی یفعج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رشاب ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفام ا  ا آپ اطرؼ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس وک اندنسپ رفام ا ہک رشاب اک ھچک انب ا اجےئ رضحت اطرؼ ےن رعض ایک ہک ںیم رشاب وک دفا ےک ےئل انبات 

 ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا فہ دفا ںیہن ہکلب امیبری ےہ۔وہں وت آپ یلص اہلل 

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، فالئ رضحیم، اطرؼ نب  ادی یفعج،  :  رافی

 رضحت اطرؼ نب  ادی یفعج

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

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وجھکر افر اوگنر ےس وج رشاب انبیئ اجیت ےہ اےس یھب رمخ اہک ج

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وجھکر افر اوگنر ےس وج رشاب انبیئ اجیت ےہ اےس یھب رمخ اہک اجات ےہ ۔

     645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ححاد ب٩ ابی ًث٤ا٪، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوٛثْر، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

َِٟححَّ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٕ أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ثْٔر َٛ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  اُد ب٩ُِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ

َِٟد٤ِزُ ٩ِ٣ٔ َصاَتِْٔن  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ثَُط  ٕ َحسَّ ثْٔر ٨ٌََٔبةٔ َٛ ِٟ َحَزَتِْٔن ا٨َِّٟد٠َٔة َوا   اٟظَّ

ب، اامسلیع نب اربامیہ، اجحج نب ایب امثعؿ، ییحی نب ایب ریثک، اوبریثک، اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس زریہ نب رح

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رشاب اؿ دف دروتخں ینعی وجھکر افر اوگنر ےس انبیئ اجیت ےہ۔

  نب اربامیہ، اجحج نب ایب امثعؿ، ییحی نب ایب ریثک، اوبریثک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اامسلیع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  رشاب انبیئ اجیت ےہ اےس یھب رمخ اہک اجات ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وجھکر افر اوگنر ےس وج
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اوزاعی، ابوٛثْر، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أَبَا صَُزیَِزَة يَ  و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ثْٔر َٛ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا اِِلَِوَزاعٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ُت اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘

َحَزَتِْٔن ا٨َِّٟد٠َٔة َو  َِٟد٤ِزُ ٩ِ٣ٔ َصاَتِْٔن اٟظَّ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ٌََٔبةٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟ  ا

 انس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، افزایع، اوبریثک، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اراشد رفامےت ںیہ ہک رشاب اؿ دف دروتخں ینعی وجھکر افر اوگنر ےس انبیئ اجیت ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، افزایع، اوبریثک، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اوگنر ےس وج رشاب انبیئ اجیت ےہ اےس یھب رمخ اہک اجات ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وجھکر
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زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب، وٛیٍ، اوزعی، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ً٘بہ ب٩ ٧وا٦، ابی ٛثْر، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ُزصَ  َبَة ب٩ِٔ او َحسَّ ِ٘ إر َوًُ َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ َوًرِٔکٔ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ٕب َوأَبُو َُکَ ٕ ِْرُ ب٩ُِ رَحِ ثْٔر َٛ ٩ًَِ أَبٔی  ِوأ٦َٔ  ٟتَّ

َِٟد٤ِزُ ٩ِ٣ٔ صَ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٣َةٔ َوا٨َِّٟد٠َةٔ َوفٔی رَٔوایَٔة أَبٔی ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحَزَتِْٔن اِلرَکِ اَتِْٔن اٟظَّ

٦ٔ َوا٨َِّٟد١ٔ  یِٕب اِلرَکِ  َُکَ

زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، افزیع، رکعہم نب امعر، ہبقع نب وناؾ، ایب ریثک، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

 رفام ا رشاب اؿ دف دروتخں ینعی وجھکر افر اوگنر ےس انبیئ اجیت ےہ اوبرکبی ےن اینپ رفاتی ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ِ وک ریغب ات ےک ینعی رکؾ افر لخن اہک ےہ۔
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ح
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ة
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م ْ
 
َ ْ

 اْل

  اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، افزیع، رکعہم نب امعر، ہبقع نب وناؾ، ایب ریثک، رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

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

  

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

... 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک
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 طیبا٪ ب٩ رفور، جزیز ب٩ حاز٦، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ًََلاَئ ب٩َِ أَب ُت  ٌِ ٕ َس٤ٔ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ اِِلَِنَؼارٔیُّ أَ٪َّ َحسَّ ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ  ی َربَإح َحسَّ

٤ِزُ  ِٟبرُِسُ َواٟتَّ ٤ِزُ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی أَِ٪ یُِد٠ََم اٟزَّبٔیُب َواٟتَّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن یلص ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنر

 اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ہک شمشک افر وجھکر وک  ا یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک)اپین ںیم وگھب ا اجےئ(۔

 ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک
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 ٌیس، ٟیث، ًلاء ب٩ ابی رباح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل انؼاریٗتیبہ ب٩ س :  راوی

ِبٔس اہللٔ اِِلَنِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼارٔیِّ 

َّطُ ٧َهَ  ا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ٌّ ِٟبرُِسُ َج٤ٔی ا َو٧ََهی أَِ٪ ی٨َُِبَذ اٟزُّكَُب َوا ٌّ ٤ِزُ َواٟزَّبٔیُب َج٤ٔی  ی أَِ٪ ی٨َُِبَذ اٟتَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ 

ر افر شمشک وک ااھٹک رک ےک ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ افر اس زیچ ےس یھب عنم رفام ا ےہ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وجھک

 ہک یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک اس یک ذیبن انبیئ اجےئ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، اطعء نب ایب رابح، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک
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ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩  :  راوی



 

 

 حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ و َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ی٥َ َو٣َُح٤َّ

ُى  ِٔ ُت َجابَٔز ب٩َِ  َوا٠َّٟ ٌِ ًََلاْئ َس٤ٔ ا٢َ لٔی  َٗ ا٢َ  َٗ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ا٢َ  َّٔلب٩ِٔ َرآ َٗ وَُّل  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي

ِٟبرُِسٔ َوبَ  وا بََِْن اٟزُّكَٔب َوا ٌُ ٥َ ََّل َتِح٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ ٧َبٔیّذاَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ِز  َِْن اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ

دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض 

  افر وجھکرفں وک الم وک ہن وگھبؤ۔اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا یکپ افر یچک وجھکرفں وک افر شمشک

دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، انب رججی، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب  :  رافی

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک
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ساہلل انؼاری ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابوزبْر ٣کی ٣ولی حٜی٥ ب٩ حزا٦، حرضت جابز ب٩ ًب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ِّیِّ ٣َِولَی َح ٤َِٟک ٔ ا اٟزُّبَِْر

ًَِبٔس اہللٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ا حٔزَا٦ ٌّ ٤ِزُ َج٤ٔی َُّط ٧ََهی أَِ٪ ی٨َُِبَذ اٟزَّبٔیُب َواٟتَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل یِّ 

ا ٌّ ِٟبرُِسُ َواٟزُّكَُب َج٤ٔی  َو٧ََهی أَِ٪ ی٨َُِبَذ ا

اہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب یکم ومیل میکح نب زحاؾ، رضحت اجرب نب دبع

ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےن اس زیچ ےس عنم رفام ا ہک شمشک افر وجھکر وک الم رک اس یک ذیبن 

 انبیئ اجےئ افر اس ےس یھب عنم رفام ا ہک یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک اس یک ذیبن انبیئ اجےئ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب یکم ومیل میکح نب زحاؾ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

و ر افر شمشک
 ھ
ج
ک

  وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ تیِم، ابی نرضہ، ابوسٌیس، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َیزٔیُس  ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌٔیٕس أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َِّیِٔمِّ  ٩ًَِ اٟت  ٍٕ ب٩ُِ ُزَریِ

ِٟبرُِسٔ أَِ٪ یُِد٠ََم بَِی٨َُض٤َا ٔ َوا ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ ٔ َواٟزَّبٔیٔب أَِ٪ یُِد٠ََم بَِی٨َُض٤َا َو ٤ِز ٩ًَِ اٟتَّ  ٧ََهی 

نب زر،ع یمیت، ایب رضنہ، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع  ییحی نب ییحی، سیدی

 ےہ۔ فملس ےن عنم رفام ا ہک وجھکر افر شمشک وک الم رک وگھب ا اجےئ افر ایس رطح یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک وگھبےن ےس یھب عنم رفام ا

 سیدی نب زر،ع یمیت، ایب رضنہ، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، سٌیس ب٩ یزیس، ابو٣ش٤٠ہ، ابی نرضہ، ابوسٌیس، حرضت ابوسٌیس :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ َیزٔیَس أَبُو ٣َِش٤َ٠ََة  ث٨ََا َس َة َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ا٢َ ٧ََضا٧َا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ

ِٟبرُِسَ َواٟتَّ  ٔ َوأَِ٪ ٧َِد٠َٔم ا ٤ِز ٥َ أَِ٪ ٧َِد٠َٔم بََِْن اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٤ِزَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب سیدی، اوبہملسم، ایب رضنہ، اوبدیعس، رضح

  عنم رفام ا ےہ ہک مہ شمشک افر وجھکر وک الم رک وگھبںیئ افر اس ےس یھب عنم رفام ا ےہ ہک مہ یچک افر یکپ 
 
 مب
ہ
 
ئ

 

ب

وجھکر وک یلص اہلل ہیلع فملس 

 الم رک وگھبںیئ

  رضنہ، اوبدیعس، رضحت اوبدیعسییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب سیدی، اوبہملسم، ایب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی جہـِم، برش اب٩ ٣ٔـ١، ابو٣ش٤٠ہ، حرضت ابو٣ش٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش٤َ٠ََة بَٔضَذا اِْل  ١ٕ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٔ ٣ِٔث١َُِو َحسَّ  ِس٨َاز

ی، رشب

م

 

 ہ ض
خ

 انب لضفم، اوبہملسم، رضحت اوبہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت اس دحثی یک رطح رفاتی رصن نب یلع 

 لقن رکےت ںیہ

ی، رشب انب لضفم، اوبہملسم، رضحت اوبہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہ،ٗتیبہ ب٩ سٌیس، وٛیٍ، اس٤ٌی١ ب٩ ٣ش٥٠ ًبسی، ابو٣توک١ ٧اظی، ابوسٌیس خسری رضی اہلل :  راوی

 ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا ِبٔسیِّ  ٌَ ِٟ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌٔیٕس  و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ا٨َّٟاظٔیِّ 

٥َ ٩ِ٣َ رَشٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ا ا ّزا أَِو برُِسّ ّزا أَِو َت٤ِّزا رَفِ بُِط َزبٔیّبا رَفِ ٠َِیرِشَ َٓ َب ا٨َّٟبٔیَذ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

ّزا  رَفِ

ہبیتق نب دیعس، فعیک، اامسلیع نب ملسم دبعی، اوبوتملک ان ی، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م ےس وج آدیم ذیبن ےئپ وت اےس اچےئہ ہک فہ ایلیک شمشک  اعتٰیل ہنع رفاتی رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل

 یک  ا ایلیک وجھکر یک رشاب ےئپ۔

 ہبیتق نب دیعس، فعیک، الیعمس نب ملسم دبعی، اوبوتملک ان ی، اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع، :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سی،ابوبرک ب٩ اسحٙ، روح ب٩ ًبازہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٣ش٥٠ ًب :  راوی

ِبسٔیُّ  ٌَ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ َٙ َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ا٢َ ٧ََضا٧َا و َحسَّ َٗ  ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ٕ أَِو َزبٔی ا بَٔت٤ِز ٥َ أَِ٪ ٧َِد٠َٔم برُِسّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل بَُط ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ رَشٔ َٗ ٕ أَِو َزبٔیّبا بٔبرُِسٕ َو ّبا بَٔت٤ِز



 

 

 ٍٕ  َحٔسیٔث َوٛٔی

اوبرکب نب ااحسؼ ، رفح نب ابعدہ، اامسلیع نب ملسم دبعی، رضحت اامسلیع نب ملسم دبعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ عنم رفام ا ےہ ہک مہ یچک وجھکرفں وک یکپ افر کشخ رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل

وجھکرفں ےک اسھت  ا شمشک وک یکپ وجھکرفں ےک اسھت  ا شمشک وک یچک افر کشخ وجھکرفں ےک اسھت الم رک وگھبںیئ افر رھپ آےئگ فعیک یک 

 دحثی یک رطح ذرک ایک ایگ ےہ۔

  ابعدہ، الیعمس نب ملسم دبعی،اوبرکب نب اقحس، رفح نب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، ہظا٦ زستوائی، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیِحٌَی بِ  ِسَتَوائٔیُّ  َة أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ اٟسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ َتاَزَة  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ثْٔر َٛ ٩ٔ أَبٔی 

ا َوََّل تَ  ٌّ َّصَِو َواٟزُّكََب َج٤ٔی ٥َ ََّل َت٨ِتَبُٔذوا اٟز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ا أَبٔیطٔ  ٌّ ٤َِز َج٤ٔی ٨ِتَبُٔذوا اٟزَّبٔیَب َواٟتَّ

ًَلَی حَٔستٔطٔ َوا٧ِتَبُٔذوا ک١َُّ َوا  حٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا 

ےنپ ییحی نب اویب، انب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا

ں وک افر شمشک افر یکپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م یچک افر یکپ وجھکرف

 وجھکرفں وک الم رک ہن وگھبؤ ہکلب اؿ ںیم ےس رہ اکی وک دحیلعہ دحیلعہ وگھبؤ۔

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، اشہؾ دوتسایئ، ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب ایب اتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاد ب٩ ابی ًث٤ا٪، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر،ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش ًبسی، ح :  راوی



 

 

٩ًَِ َححَّأد ب٩ِٔ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ بَٔضَذا و َحسَّ ثْٔر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

دبعی، اجحج نب ایب امثعؿ، ییحی نب ایب ریثک، رضحت ییحی نب ایب ریثک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب

 اسھت ایس دحثی یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دبعی، اجحج نب ایب امثعؿ، ییحی نب ایب ریثک، :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی، ابوس٤٠ہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی اب٩ ٣بارک،  :  راوی

٩ًَِ َیحِ  ٤َُِٟباَرٔک  ًَلٔیٌّ َوصَُو اب٩ُِ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز أَِخبََر٧َا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة َحسَّ َٗ ٔبٔی  ٩ًَِ أ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٌَی 

َّی اہللُ ا َو  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌّ ا َوََّل َت٨ِتَبُٔذوا اٟزُّكََب َواٟزَّبٔیَب َج٤ٔی ٌّ ا٢َ ََّل َت٨ِتَبُٔذوا اٟزَّصَِو َواٟزُّكََب َج٤ٔی َٗ  ٥َ ٩ِٜٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َل

 ًَ ثَُط  َحسَّ َٓ َتاَزَة  َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی  َٟقَٔی  َّطُ  ٥ًََ َیِحٌَی أ٧َ ًَلَی حَٔستٔطٔ َوَز ٠ًََِیطٔ ا٧ِتَبُٔذوا ک١َُّ َواحٕٔس  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ أَبٔیطٔ 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا  َوَس٠َّ

ہن دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وجھکرفں وک الم رک 

ؤ ہکلب  م رہ اکی وک دحیلعہ دحیلعہ وگھبؤ افر ییحی اک امگؿ ےہ ہک فہ رضحت دبعاہلل نب ایب وگھبؤ افر ہن یہ یکپ وجھکرفں افر شمشک وک الم رک وگھب

 اتقدہ ےس ےلم وت اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ ایس رطح ایبؿ ایک۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع، یلع انب ابمرک، ییحی، اوبہملس، رضحت اوباتقدہ ریض ا :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ اسحٙ، روح ب٩ ًبازہ، حشْن، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، :  یراو



 

 

 َ ث٨ََا یَِحٌ ٥ُِّ٠ َحسَّ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَُشِْْن ا ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ َٙ َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٕ بَٔضَذی٩ِٔ و َحسَّ ثْٔر َٛ ی ب٩ُِ أَبٔی 

ا٢َ اٟ َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٤َِز َواٟزَّبٔیَب اِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ   زُّكََب َواٟزَّصَِو َواٟتَّ

اوبرکب نب ااحسؼ ، رفح نب ابعدہ، نیسح، ییحی نب ایب ریثک، رضحت ییحی نب ایب ریثک ےس اؿ دف دنسفں ےک اسھت ھچک یظفل دبتیلی ےک 

 اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 ،اوبرکب نب اقحس، رفح نب ابعدہ، نیسح، ییحی نب ایب ریثک :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ اسحٙ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ابا٪، ًلاء، یحٌی ب٩ ابی ٛثْر ًبساہلل ب٩ ابوٗتازہ، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی  ابوبرک :  راوی

 ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  اُر َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أَبَاُ٪ ا اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َٙ َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح َٛ و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٩ُ أَبٔی  ثَىٔی  ٕ َحسَّ ثْٔر

ِٟبرُِسٔ  ٔ َوا ٤ِز ٩ًَِ َخ٠ٔیٔم اٟتَّ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ  أَبٔی  ٔ َو ٤ِز ٩ًَِ َخ٠ٔیٔم اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ َو

ا٢َ ا٧ِتَبُٔذ  َٗ ٔ َواٟزُّكَٔب َو ًَلَی حَٔستٔطٔ َخ٠ٔیٔم اٟزَّصِو  وا ک١َُّ َواحٕٔس 

 اوبرکب نب ااحسؼ ، افعؿ نب ملسم، اابؿ، اطعء، ییحی نب ایب ریثک دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

وجھکرفں وک الم رک وگھبےن اےنپ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یکپ افر یچک 

 ےس افر شمشک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک وگھبےن ےس افر ےچک اوگنرفں افر وجھکرفں وک الم رک وگھبےن ےس عنم رفام ا ےہ افر آپ یلص اہلل

 ہیلع فملس ےن رفام ا  م اؿ ںیم ےس رہ اکی وک دحیلعہ دحیلعہ وگھبؤ۔

ؿ، اطعء، ییحی نب ایب ریثک دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب اقحس، افعؿ نب ملسم، ااب :  رافی

 ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ
 ھ
ج
ک

 ےک ایبؿ ںیم 



 

 

     662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َِٟحٔسیٔث و َحسَّ  ٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا ا

 اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس دحثی یک رطح رفاتی ایک۔

 اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨فی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ابوَکیب، زہْر، وٛیٍ، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ابوٛثْر ح :  راوی

ا َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ٕب َوأَبُو َُکَ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َِٟح٨َفٔیِّ  ٕ ا ثْٔر َٛ ٩ًَِ أَبٔی  ٕر 

َّی  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلَیصَُزیَِزَة  ا٢َ ی٨َُِبُذ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا  َٗ ٔ َو ٤ِز ِٟبرُِسٔ َواٟتَّ ٔ َوا ٤ِز ٩ًَِ اٟزَّبٔیٔب َواٟتَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  اہللُ 

 حَٔستٔطٔ 

زریہ نب رحب، اوبرکبی، زریہ، فعیک، رکعہم نب امعر، اوبریثک یفنح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت 

  ہک ر اؽ اہلل ےن شمشک افر یکپ وجھکرفں وک افر یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک وگھبےن ےس عنم رفام ا ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملسںیہ

 ےن رفام ا اؿ ںیم ےس رہ اکی وک دحیلعہ دحیلعہ وگھبؤ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اوبرکبی، زریہ، فعیک، رکعہم نب امعر، اوبریثک یفنح، رضحت اوب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     664    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، یزیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اذی٨ة، ابوٛثْر ُبری، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا یَزٔیُس  إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَُذی٨ََِة َوصَُو  َحسَّ ب٩ُِ 

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة  بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ٕ ا ثْٔر َٛ  طٔ أَبُو 

ی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، رکعہم نب امعر، سیدی نب دبعارلنمح نب اذۃنی، اوبریثک ربغ

 رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح اراشد رفام ا ےہ۔

زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس، رکعہم نب امعر، سیدی نب دبعارلنمح نب اذۃنی، اوبریثک ربغی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣شہز، طیبانی، حبیب، سٌیس ب٩ جبْر، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  ابوبرک اب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َحبٔیٕب  ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ب٩ِٔ ُجَبِْر

٤ِزُ جَ ٧ََهی ا٨َّٟ  ِٟبرُِسُ َواٟتَّ ا َوأَِ٪ یُِد٠ََم ا ٌّ ٤ِزُ َواٟزَّبٔیُب َج٤ٔی ٥َ أَِ٪ یُِد٠ََم اٟتَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی أَص١ِٔ ُجزََغ ٔيیُّ َػل َتَب إ َٛ ا َو ٌّ ٤ٔی

ٔ َواٟزَّبٔیٔب  ٤ِز ٩ًَِ َخ٠ٔیٔم اٟتَّ  َی٨َِضاص٥ُِ 

، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب انب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، بیبح

رفں یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ےہ ہک یکپ وجھکرفں افر شمشک وک الم رک وگھب ا اجےئ افر اےس یھب عنم رفام ا ہک یچک افر یکپ وجھک

 رجش فاولں یک رطػ اھکل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وجھکرفں افر شمشک وک الم رک وک الم رک وگھب ا اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 وگھبےن ےس عنم رفامےت ںیہ۔

 اوبرکب انب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، بیبح، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 



 

 

     666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہب ب٩ ب٘یہ، خاٟس كحا٪، طیبانی، حرضت طیبانی :  راوی

ٔ و َحسَّ  ٤ِز ٔ فٔی اٟتَّ ِیَبانٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  حَّ ىٔی اٟلَّ ٌِ َة أَِخبََر٧َا َخأْٟس َي ِٟبرُِسَ  ث٨َٔیطٔ َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٥ِ یَِذَُکِ ا َٟ َواٟزَّبٔیٔب َو

٤ِزَ   َواٟتَّ

افر رصػ وجھکر افر شمشک ذرک ےہ یچک افر  فبہ نب ہیقب، اخدل احطؿ، ابیشین، رضحت ابیشین اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ

 یکپ وجھکرفں اک ذرک ںیہن ےہ۔

 فبہ نب ہیقب، اخدل احطؿ، ابیشین، رضحت ابیشین :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک 
 ھ
ج
ک

 الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َُّط کَاَ٪ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ا ُس اٟزَّزَّ

ا ٌّ ٤ِزُ َواٟزَّبٔیُب َج٤ٔی ا َواٟتَّ ٌّ ِٟبرُِسُ َواٟزُّكَُب َج٤ٔی ِس ٧ُهَٔی أَِ٪ ی٨َُِبَذ ا َٗ و٢ُ  ُ٘  َي

ٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، وم

 ںیہ ہک ںیمہ یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک وگھبےن ےس عنم رک د ا ایگ ےہ افر ایس رطح وجھکرفں افر شمشک وک الم رک وگھبےن ےس یھب عنم

 رکد ا ایگ۔

  رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

و ر افر شمشک وک الم رک ذیبن انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
 ھ
ج
ک

 

     668    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ اسحٙ، روح، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَس  ث٨ََا َرِوْح َحسَّ َٙ َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ِس و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ی ب٩ُِ ًُ

ا ٌّ ٤ِزُ َواٟزَّبٔیُب َج٤ٔی ا َواٟتَّ ٌّ ِٟبرُِسُ َواٟزُّكَُب َج٤ٔی  ٧ُهَٔی أَِ٪ ی٨َُِبَذ ا

ےہ ہک رفامےت ںیہ  اوبرکب نب ااحسؼ ، رفح، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 ہک ںیمہ یچک افر یکپ وجھکرفں وک الم رک وگھبےن ےس عنم رکد ا ایگ ےہ افر ایس رطح وجھکرفں افر شمشک وک الم رک وگھبےن ےس یھب عنم رفام

 د ا ایگ ےہ۔

 اوبرکب نب اقحس، رفح، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ... رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک 

     669    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیبَ  ث٨ََا  َّیَحسَّ َّطُ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٠َِیطٔ  ُة ب٩ُِ َس ًَ اہللُ 

ٔت أَِ٪ ی٨َُِبَذ ٓٔیطٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٥َ ٧ََهی   َوَس٠َّ

ت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اسن نب امکل، رضح

ےن ربخ دی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وتےبن افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں ےک ابرے ںیم عنم رفام ا ےہ ہک اؿ ںیم 

 ذیبن انبیئ اجےئ۔

 کل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب، اسن نب ام :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 تعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک امم

     670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ا َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٟزُّصِزٔیِّ 

َّٓٔت أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ ٓٔیطٔ  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٧ََهی 

اہلل یلص اہلل رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں ےک ابرے ںیم عنم رفام ا ہک اؿ ںیم ذیبن انبیئ اجےئ

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوس٤٠ہ، ا :  راوی

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي َُّط َس٤ٔ ا٢َ َوأَِخبََرُظ أَبُو َس٤َ٠ََة أ٧َ بَّأئ َوََّل فٔی َٗ ٥ََّ٠ ََّل َت٨ِتَبُٔذوا فٔی اٟسُّ

ٔت ث٥َُّ  َّٓ ٤ُِٟزَ َِٟح٨َات٥َٔ ا و٢ُ أَبُو صَُزیَِزَة َواِجت٨َٔبُوا ا ُ٘  َي

اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد 

وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب رفام ا ہک  م رفام ا  م دکف ےک وتےبن افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں ںیم ذیبن ہن انبؤ رھپ رضحت ا

 زبس ڑھگفں ےس وچب۔

 اوبہملس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 فں اک ایبؿےنیپ یک زیچ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہیب، سہی١، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا ُوصَِیْب  ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ  َحسَّ ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َِٟح٨َِت٥ٔ  َّٓٔت َوا ٤ُِٟزَ ٩ًَِ ا ُِٟدرِضُ ٧ََهی  ِٟحَٔزاُر ا ا٢َ ا َٗ َِٟح٨َِت٥ُ  ا٢َ ٗٔی١َ ِٔلَبٔی صَُزیَِزَة ٣َا ا َٗ  ٔ  َوا٨َّْٟ٘ٔر



 

 

 دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی

ملس ےن رفنغ ریق ےلم وہےئ زبس ڑھگفں افر وھکیلھک زکلی ےک ربونتں ےس عنم رفام ا رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

م ایک ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا زبس ڑھگے۔

 

ئ

 

حب

 ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےس وپاھچ ایگ ہک 

 اعتٰیل ہنع ت اوبرہریہ ریض اہللدمحم نب اح م، زہب، فبیہ، لیہس، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضح :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک

     673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی جہـِم، ٧وح ب٩ ٗیص ب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ِیٕص َحسَّ َٗ ِٔمُّ أَِخبََر٧َا ٧ُوُح ب٩ُِ  ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ

َِٟح٨َِت٥ُ  ٔ َوا َّر ْ َ٘ ٤ُِٟ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّْٟ٘ٔر بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥ِ ُٛ ِیٔص أ٧ََِضا َ٘ ِٟ ًَِبٔس ا ٔس  ِٓ ا٢َ َٟٔو َٗ  ٥َ ِب َوَس٠َّ ٩ِٜٔ ارِشَ ٤َِِٟحبُوبَُة َوَل ٤َِٟزَاَزةُ ا  َوا

 ٔ ائَٔک َوأَِوٛٔطٔ ف َ٘  ی ٔس

ی، ونح نب سیق نب توؿ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

م

 

 ہ ض
خ

رصن نب یلع 

ے، رفنغ ےیک وہےئ ربنت افر ےٹک وہےئ ہنم
ھل

 

گئ

 ہلیبق دبعاسیقل ےک فدف ےس رفام ا ںیم ںیہمت دکف ےک وتےبن، زبس ڑھگے زکلی ےک 

 فاےل زیکشمے ےس رفاتک وہں افر  م رصػ اےنپ زیکشمفں ںیم ایپ رکف افر اس اک ہنم ابدنھ د ا رکف۔

ی، ونح نب سیق نب توؿ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ رحب، جزیز، برش ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ا٤ًع، ابزاہی٥ تیِم،  سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، ًبثر، زہْر :  راوی

 حارث ب٩ سویس، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َجزٔیْز ح  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبثَْر ح و َحسَّ ثٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ًَِزٕو اِِلَِط ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ثَىٔی برِٔشُ َحسَّ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا و َحسَّ



 

 

َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َِّیِٔمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  َبَة ک٠ُُّ ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ا٢َ ٧ََهی  ٣َُح٤َّ َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ُسَویِٕس 

٥َ أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َبَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ ٕ َوُط ًَِبثَر ٕ َوفٔی َحٔسیٔث  ٔت صََذا َحٔسیُث َجزٔیز َّٓ ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٟسُّ

َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ر ، زریہ نب رحب، رجری، رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشمع، ا

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

ربامیہ یمیت، احرث نب  ادی، رضحت یلع دیعس نب رمعف ا

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ہک دکف ےک وت ےنب افر رفنغ ریق ےلم

ر  افر ہبعش یک دحثی ںیم ےہ ہک یبن یلص

 

ت ی
ع

 اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وہےئ ربنت ںیم ذیبن انبیئ اجےئ ہی رجری یک دحثی ںیم ےہ افر 

 وتےبن افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں ےس عنم رفام ا ےہ۔

ر ، زریہ نب رحب، رجری، رشب نب اخدل، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشمع، اربامیہ یمیت، احرث نب  ادی،  :  رافی

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

 رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، زہْر، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حرضت ابزاہی٥ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ  و َحسَّ َٗ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠ُُِٗت ٨ِ٣َُؼوٕر 

٤ُِِٟؤ٣ٔ  ٠ُُِٗت یَا أ٦َُّ ا  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُظ أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ ٓٔیطٔ  ا یرُِکَ َّ٤ًَ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  َِٟت أ٦َُّ ا َ ٨ًَِطُ َرُسو٢ُ ِْٟٔلَِسَوزٔ ص١َِ َسأ ا ٧ََهی  َّ٤ًَ ٨َْٔن أَِخبٔرٔیىٔی 

َِٟت ٧ََضا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ ٓٔیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َُٟط أ٣ََا اہللٔ َػل ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ِٟبَِیٔت أَِ٪ ٨َِ٧تَبَٔذ فٔی اٟسُّ ٧َا أَص١َِ ا

 ٍِ ٥َِٟ أَِس٤َ ثَُک ٣َا  ُت أَُؤَحسِّ ٌِ ثَُک ب٤َٔا َس٤ٔ ٤ََّا أَُحسِّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َِٟحزَّ  َِٟح٨َِت٥َ َوا ِت ا  َذََکَ

رضحت اربامیہ ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت  زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ، وصنمر، اربامیہ،

 ا اد ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؾ اوملنینم ےس وپاھچ ےہ ہک نک ربونتں ںیم ذیبن انبان اندنسپدیہ ےہ اوہنں ےن اہک اہں ںیم

 نک ربونتں ںیم ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ اؾ ےن رعض ایک اے اؾ اوملنینم ےھجم ربخ دےئجی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

اوملنینم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ الہ تیب وک دکف ےک وتےبن افر رفنغ ریق ےلم 

ےن زبس ڑھگے افر زکلی ےک  وہےئ ربونتں ںیم ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ رضحت ا اد ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک آپ



 

 

 ےلیھٹگ اک ذرک ںیہن ایک وت دیسہ رفامےن  ںیگ ہک ںیم ےن ےھچیپ فیہ ایبؿ ایک وج ںیم ےن انس ےہ ایک ںیم آپ ےس فہ ایبؿ رکفں وج ںیم ےن

 ںیہن انس۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ، وصنمر، اربامیہ، رضحت اربامیہ :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     676    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، ًبثر، ا٤ًع، ابزہی٥، اسوز، حرضت ًائظہ رضی اہلل ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ًَِبثَْر  ثٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ًَِزٕو اِِلَِط ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟئ و َحسَّ َّی اہللُ   یَّ َػل

َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

ر ، اشمع، اربمیہ، ا اد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

  اامعتسؽ ےس عنم رفام ا ےہ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن وتےبن افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں ےک

ر ، اشمع، اربمیہ، ا اد، رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع :  رافی

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

 دیعس نب رمعف ا

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس

     677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ٗلا٪، سٔیا٪، طٌبہ، ٨٣ؼور، س٠امی٪، ح٤از، ابزاہی٥، اسوز، حرضت ًائظة :  راوی

ثَىٔی ٣ُ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر َوُس٠َ و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ َیاُ٪ َوُط ِٔ ث٨ََا ُس اُ٪ َحسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ٩ًَِ َح٤َّ اْز  ُ٪ َوَح٤َّ امِیَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز  إٔبَِزاصٔی٥َ 

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس دحثی 

 

ة

 

س

 

دمحم نب اح م، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، ہبعش، وصنمر، امیلسؿ، امحد، اربامیہ، ا اد، رضحت اعت

 یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

  :  رافی

 

ة

 

س

 

 دمحم نب اح م، ییحی اطقؿ، ایفسؿ، ہبعش، وصنمر، امیلسؿ، امحد، اربامیہ، ا اد، رضحت اعت

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور، ٗاس٥، اب٩ ٓـ١، ث٤ا٣ہ ب٩ حز٪ ٗظْری، حرضت ث٤ا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ حز٪ ٗظْری :  راوی

 ٔ َظِْر ُ٘ ِٟ ث٨ََا ث٤َُا٣َُة ب٩ُِ َحزِٕ٪ ا ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ أس٥ُ َي َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ًَائَٔظَة  یُّ َحسَّ َٟ٘ٔیُت  ا٢َ  َٗ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔس٣ُوا  َٗ ِیٔص  َ٘ ِٟ ِبٔس ا ًَ َس  ِٓ ثَِتىٔی أَ٪َّ َو َحسَّ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  ُِٟتَضا  َ َشأ َّی اہللُ َٓ َشأَُٟوا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٔ ٨ََضاص٥ُِ أَِ٪ َی٨ِتَب َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  َِٟح٨َِت٥ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔت َوا َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّْٟ٘ٔر  ُذوا فٔی اٟسُّ

ابیشؿ نب رففخ، اقمس، انب لضف، ہماہم نب زحؿ ریشقی، رضحت ہماہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زحؿ ریشقی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

وت اوہنں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک ہلیبق  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس ذیبن ےک ابرے ںیم وپاھچ

فر دبعاسیقل اک اکی فدف یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک عنم رفام ا ہک دکف ےک وتےبن ا

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ افر زبس ربونتں ںیم ذیبن انبیئ اجےئ۔

 ؿ نب رففخ، اقمس، انب لضف، ہماہم نب زحؿ ریشقی، رضحت ہماہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زحؿ ریشقیابیش :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی 

     679    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥، اب٩ ٠ًیہ، اسحاٚ ب٩ سویس، ٣ٌاذہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

وُب ب٩ُِ إٔبَِزا ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي َِٟت ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔو َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ اَذَة  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُٙ ب٩ُِ ُسَویِٕس  ث٨ََا إِٔسَح َة َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ  صٔی٥َ َحسَّ

َّٓٔت  ٤ُِٟزَ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّْٟ٘ٔر بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ادی، اعمذہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل وقعیب نب اربمیہ، انب ہیلع، ااحسؼ نب 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن افر زبس ڑھگے افر زکلی ےک ےلیھٹگ افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں ےک اامعتسؽ ےس عنم رفام ا۔

 اعمذہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعوقعیب نب اربمیہ، انب ہیلع، ااحسؼ نب  ادی،  :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 خ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنم

     680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟوہاب ث٘فی، حرضت اسحاٚ ب٩ سویس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  فٔیُّ َحسَّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ًَِبُس ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََاظ إِٔسَح ١َ ٣َکَاَ٪ و َحسَّ ٌَ َُّط َج ٔ إَّٔلَّ أ٧َ ُٙ ب٩ُِ ُسَویِٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا إِٔسَح

َّرَ  ْ َ٘ ٤ُِٟ ٔت ا َّٓ ٤ُِٟزَ  ا

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب یفقث، رضحت ااحسؼ نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ اس ںیم 

 اک ظفل
َ
َّر 
َُقی 
م
ْ ل

ِ ےک ا

 
َ
ّ

 

ف
َ
 

 

ُر
م
ْ ل

  اہک ےہ۔ ااےئ ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاولاہب یفقث، رضحت ااحسؼ نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی

     681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ًباز ب٩ ًباز، ابی ج٤زہ، اب٩ ًباض، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ح٤از ب٩ زیس، ابی ج٤زہ، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٨ہرضی اہلل تٌالٰی ً

ث٨ََا َخ٠َ  ًَبَّإض ح و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َج٤َِزَة  ًَبَّازٕ  ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ازُ ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ

ًَِبسٔ  ُِٓس  ٔس٦َ َو َٗ وَُّل  ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َج٤َِزَة  ا٢َ  َزیِٕس  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ ا

ٔ َوفٔی َحسٔ  َّر ْ َ٘ ٤ُِٟ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّْٟ٘ٔر بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  ٥ِ ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََِضا َّی اہللُ  َّٓٔت ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٤ُِٟزَ ٔ ا َّر ْ َ٘ ٤ُِٟ ١َ ٣َکَاَ٪ ا ٌَ ازٕ َج  یٔث َح٤َّ

 نب ییحی، ابعد نب ابعد، ایب  ،ہہ، انب ابعس، فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، ایب  ،ہہ، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ییحی

 ا ہنع رفامےت ںیہ ہک ہلیبق دبعسیق اک اکی فدف ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام

 یک ہک ںیم
َ
َّر 
َُقی 
م
ْ ل

 ںیہمت دکف ےک وتےبن زبس ڑھگے افر رفنغ ےلم وہےئ ربونتں ےک اامعتسؽ ےس عنم رکات وہں افر امحد یک دحثی ںیم ا

ِ اک ظفل ےہ۔

 
َ
ّ

 

ف
َ
 

 

ُر
م
ْ ل

 ہگج ا

  اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ابعد نب ابعد، ایب  ،ہہ، انب ابعس، فلخ نب اشہؾ، امحد نب زدی، ایب  ،ہہ، رضحت انب ابعس ریض :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، طیبانی، حبیب، سٌیس ب٩ جبْر، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِیَبان ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٩ًَِ َحبٔیٕب  یِّ 

 ٔ َّٓٔت َوا٨َّْٟ٘ٔر ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، بیبح، دیعس نب ریبج، انب ابعس،

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن زبس ڑھگے ، رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےک 

 اامعتسؽ ےس عنم رفام ا ےہ۔

 ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین، بیبح، دیعس نب ریبج :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ

     683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، حبیب ب٩ ابی ٤ًزو، سٌیس ب٩ جبْر، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٤َِزَة  ًَ ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی  ِی١ٕ  ـَ ُٓ

ٔ َوأَِ٪ یُدِ  َّٓٔت َوا٨َّْٟ٘ٔر ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟب٠َُح بٔاٟزَّصِو  ٠ََم ا

نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، بیبح نب ایب رمعف، دیعس نب ریبج، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  اوبرکب

ےہ ہک رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن زبس ڑھگے افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ افر یچک 

 الم رک وگھبےن ےس عنم رفام ا ےہ۔افر یکپ وجھکرفں وک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، بیبح نب ایب رمعف، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ؿےنیپ یک زیچفں اک ایب :   ابب



 

 

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، یحٌی، ابی ٤ًزبہزانی، اب٩ ٣ح :  راوی

 طٌبہ، یحٌی ب٩ ابی ٤ًز، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟبِضَزانٔیِّ  ٩ًَِ یَِحٌَی ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض ح و  َحسَّ ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ث٨ََا ٣ُ  ًَبَّاَحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ َح٤َّ َٗ ٕض 

ٔت  َّٓ ٤ُِٟزَ ٔ َوا بَّأئ َوا٨َّْٟ٘ٔر ٩ًَِ اٟسُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 نب دہمی، ہبعش، ییحی، ایب رمعرہباین، انب دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب ایب رمع، انب ابعس، رضحت دمحم نب ینثم، دبعارلنمح

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ہک ڑھگفں ںیم ذیبن انبیئ اجےئ۔

 نب دہمی، ہبعش، ییحی، ایب رمعرہباین، انب دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی نب ایب رمع، رضحت دمحم نب ینثم، دبعارلنمح :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم
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حرضت ابوسٌیس رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ تیِم، یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، س٠امی٪ تیِم، ابونرضہ،  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ  َِّیِٔمِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ اٟت  ٍٕ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ُ٪ َحسَّ َة أَِخبَر٧ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َِّیِٔمُّ  َِٟحزِّ أَِ٪ ی٨َُِبَذ ٓٔیطٔ  اٟت ٩ًَِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع یمیت، ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت، اوبرضنہ، اوبدیعس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 فملس ےن عنم رفام ا ہک ڑھگفں ںیم ذیبن انبیئ اجےئ۔ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع یمیت، ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت، اوبرضنہ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 ْعوبہ، ٗتازہ، ابی نرضہ، حرضت ابوسٌیس خسرییحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، سٌیس ب٩ ابی  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ َة أَِخبََر٧َا َس ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ی َنرِضَ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َّٓٔت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِٟزَ ٔ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َوا٨َّْٟ٘ٔر بَّأئ َوا ٩ًَِ اٟسُّ  َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی 

ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن دکف ےک وتےبن 

  ا ےہ۔زبس ڑھگے رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےس عنم رفام

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، ایب رضنہ، رضحت اوبدیعس دخری :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکل
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٔ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ

ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َطُ  ٥َ ٧ََهی أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ   َوَس٠َّ

 ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی ایک

 ےہ رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک ایک۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 اک ایبؿےنیپ یک زیچفں  :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ نَص ب٩ ًلی جہـِم، ٣ثىی، اب٩ سٌیس، ابی ٣توک١، حرضت ابوسٌیس رضی :  راوی



 

 

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٌٔیٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ َّی َي ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ا٢َ ٧ََهی و َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ َتَوک

 ِٟ ٔب فٔی ا ِ ٩ًَِ اٟرشُّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل بَّأئ َوا٨َّْٟ٘ٔر  َح٨َِت٤َٔة َواٟسُّ

ی، ینثم، انب دیعس، ایب وتملک، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

م

 

 ہ ض
خ

رصن نب یلع 

ے ںیم ےنیپ ےس عنم رفام ا ےہ۔
ل
 
ت

 

ھب

گ

 فملس ےن زبس ڑھگے افر دکف ےک وتےبن افر زکلی ےک 

ی، ینثم، انب دیعس، ایب وتملک، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رصن نب :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 یلع 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انب
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، رسیخ ب٩ یو٧ص، ابوبرک، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٨٣ؼور ب٩ حیا٪، سٌیس ب٩ جبْر، ًلی ب٩ ٤ًزو،  :  راوی

 ہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ًباض، حرضت سٌیس ب٩ جبْر رضی ا

ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َورُسَ اَ٪ و َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َحیَّ اؤیََة  ٌَ ب٩ُِ ٣ُ

 ًَ ًَلَی اب٩ِٔ ٤ًََُز َواب٩ِٔ  ا٢َ أَِطَضُس  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ ٩ًَِ َس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  ًَ َّی اہللُ  َُّض٤َا َطضَٔسا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل بَّإض أ٧َ

 ٔ ٔت َوا٨َّْٟ٘ٔر َّٓ ٤ُِٟزَ َِٟح٨َِت٥ٔ َوا بَّأئ َوا  اٟسُّ

س، رضحت دیعس اوبرکب نب ایب ہبیش، رسجی نب ویسن، اوبرکب، رمفاؿ نب اعمفہی، وصنمر نب ایحؿ، دیعس نب ریبج، یلع نب رمعف، انب ابع

نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت انب ابعس 

ریض اہلل رپ وگایہ داتی وہں ہک اؿ دفونں رضحات ےن وگایہ دی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن، زبس ڑھگے افر 

 ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ وک اامعتسؽ ےس عنم رفام ا ےہ۔رفنغ ریق 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رسجی نب ویسن، اوبرکب، رمفاؿ نب اعمفہی، وصنمر نب ایحؿ، دیعس نب ریبج، یلع نب رمعف، انب ابعس،  :  رافی

 رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور، جزیز، اب٩ حاز٦، يٌلی ب٩ حٜی٥، حرضت سٌیس ب٩ جیبر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٜٔی٥ٕ  لَی ب٩ُِ َح ٌِ ث٨ََا َي ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َي ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ُِٟت اب٩َِ ٤ًَُ  َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٕ زَ ُجَبِْر

بَّ  ًَ أََتِیُت اب٩َِ  َٓ َِٟحزِّ  ٥َ ٧َبٔیَذ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ رَحَّ َ٘ َٓ َِٟحزِّ  و٢ُ ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا ُ٘ ٍُ ٣َا َي ٠ُِت أَََّل َتِش٤َ ُ٘ َٓ إض 

 ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ رَحَّ َٗ ٠ُُِٗت  و٢ُ  ُ٘ ا٢َ َو٣َا َي َٗ ٦َ َرُسو٢ُ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٚ اب٩ُِ ٤ًََُز رَحَّ ا٢َ َػَس َ٘ َٓ َِٟحزِّ  ٥َ ٧َبٔیَذ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ک١ُُّ َطِیٕئ ُيِؼ  َ٘ َٓ َِٟحزِّ  ٠ُِت َوأَیُّ َطِیٕئ ٧َبٔیُذ ا ُ٘ َٓ َِٟحزِّ  ٥َ ٧َبٔیَذ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ََِٟسرٔ اہللٔ َػل ٍُ ٩ِ٣ٔ ا ٨َ 

   ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ابیشؿ نب رففخ، رجری، انب احزؾ، یلعی
 
 

 نب میکح، رضحت دیعس نب ر

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ڑھگے یک ذیبن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ا افر ںیم ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع ڑھگے یک ذیبن وک رحاؾ رقار د ا ےہ ںیم رضحت انب ابعس 

 فملس ےن رفام ا ہک فہ ایک رفامےت ںیہ ںیم ےن رعض ایک فہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے یک ذیبن وک رحاؾ رقار

 چس رفام ا ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے یک ذیبن وک د ا ےہ وت اوہنں ےن رفام ا رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

 رحاؾ رقار د ا ےہ وت ںیم ےن رعض ایک ڑھگے یک ذیبن ایک ےہ؟ وت اوہنں ےن رفام ا ہک وج زیچ  یٹ ےس انبیئ اجےئ۔

   ریض اہلل اعتٰیل :  رافی
 
 

 ہنع ابیشؿ نب رففخ، رجری، انب احزؾ، یلعی نب میکح، رضحت دیعس نب ر

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

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

َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َوَس َحسَّ ٥ََّ٠ َخَلَب ا٨َّٟاَض  

ا َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟت ٣َاَذا  َ َشأ َٓ طُ  َِ ِب١َ أَِ٪ أَب٠ُِ َٗ  َٖ َٓاِنََصَ َب٠ُِت ٧َِحَوُظ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ازٔیطٔ  َِ ٔف ٣َ ٌِ ُٟوا ٧ََهی أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ فٔی فٔی َب

َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا  اٟسُّ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اہجد ےک ومعق ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

رپ ولوگں وک ہبطخ دےتی وہےئ اراشد رفام ا رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم یھب آپ یک رطػ لچ زپا نکیل 



 

 

 ہبطخ متخ رک ےکچ ےھت ںیم ےن وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ریمے آپ یلص اہلل ہیلع فملس کت ےچنہپ ےس ےلہپ یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

فملس ےن ایک اراشد رفام ا ےہ ولوگں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دکف ےک وتےبن افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت ںیم ذیبن انبےن 

 ےس عنم رفام ا ےہ۔

 ٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     692    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟیث ب٩ سٌس، ابوربیٍ، ابوکا١٣، ح٤از زہزی، اب٩ رحب، اس٤ٌی١، ایوب، اب٩ ٤٧ْر، ابی  :  راوی

 ًبیساہلل، اب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ٤ًز ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌیس، ٣ح٤س

٩ًَِ ا٠َّٟ  ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا  ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ و َحسَّ اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٕس ح و َحسَّ ٌِ ِیٔث ب٩ِٔ َس

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ا  ٌّ ٌٔی١ُ َج٤ٔی ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ َّی َواب٩ُِ  ح و حَ رَحِ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا سَّ

َُٓسیِٕک  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس ح و َحسَّ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ َس فٔیِّ  َ٘ ٩ًَِ اٟثَّ ىٔی اب٩َِ أَبٔی ٤ًََُز  ٌِ اُک َي حَّ َـّ  أَِخبََر٧َا اٟ

ثَىٔی َصاُروُ٪ اِِلَیِلٔیُّ أَِخبَرَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ًُِث٤َاَ٪ ح و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ 

ازٔیطٔ إَّٔلَّ ٣َأْٟک َوأَُسا٣َةُ  َِ ٔف ٣َ ٌِ وا فٔی َب ٥ِ یَِذَُکُ َٟ  ٣َأٟٕک َو

ب، انب ریمن، ایب دیبع اہلل، انب ینثم، انب ایب رمع ہبیتق، انب رحم، ثیل نب دعس، اوبرعیب، اوباکلم، امحد زرہی، انب رحب، اامسلیع، اوی

یفقث، ییحی نب دیعس، دمحم اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس امکل یک دحثی یک رطح رفاتی وقنمؽ 

 ےہ افر اس ںیم  ااےئ امکل افر ااسہم ےک اہجد اک ذرک یسک ےن ںیہن ایک

 نب دعس، اوبرعیب، اوباکلم، امحد زرہی، انب رحب، الیعمس، اویب، انب ریمن، ایب دیبعاہلل، انب ینثم، انب ہبیتق، انب رحم، ثیل :  رافی

 ایب رمع یفقث، ییحی نب دیعس، دمحم

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ



 

 

     693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، اب٩ ٤ًز، حرضت زیس ب٩ ثابت :  راوی

ث٨ََا  َّی او َحسَّ ٠ُُِٗت َّٔلب٩ِٔ ٤ًََُز ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

َّی اہللُ ٨ِطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ٠ُُِٗت أ٧َََهی  ٤ًَُوا َذاَک  ِس َز َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟحزِّ  ٤ًَُوا َذاَک ٧َبٔیٔذ ا ِس َز َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠    

ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اثتب، انب رمع، رضحت زدی نب اثتب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض 

رمع ریض اہلل ےن رفام ا ولگ یہی ایخؽ ایک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے یک ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ وت رضحت انب 

رکےت ںیہ رھپ ںیم ےن رعض ایک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفام ا ےہ؟ وت اوہنں ےن رفام ا ولگ یہی ایخؽ رکےت 

 ںیہ۔

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی، اثتب، انب رمع، رضحت زدی نب اثتب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، س٠امی٪ تیِم، كاؤض :  راوی

ا٢َ َرجُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  َِّیِٔمُّ  ُ٪ اٟت ث٨ََا ُس٠َامِیَ َة َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َّی َحسَّ ١ْ َّٔلب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َََهی ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ ُتطُ ٨ِ٣ٔطُ  اہللُ  ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ كَاُوْض َواہللٔ إ َٗ ٥ِ ث٥َُّ  ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟحزِّ  ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا  َوَس٥ََّ٠ 

ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت، اطؤس، انب رمع، رضحت اطؤس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل 

اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے یک ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ اوہنں ےن رفام ا اہں رھپ اطؤس  اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ایک اہلل ےک یبن یلص

 ےنہک ےگل اہلل یک مسق ںیم ےن ہی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ےہ۔

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت، اطؤس :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ كَاُوٕض  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجًّل و َحسَّ بٔیطٔ 

 َ٘ َٓ ٥ِ َجائَُط  ٌَ ا٢َ َن َٗ بَّأئ  َِٟحزِّ َواٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ ی٨َُِبَذ فٔی ا َّی اہللُ   ا٢َ أ٧َََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اطؤس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اؿ ےک اپس آ ا 

 ہیلع فملس ےن ڑھگے افر وتےبن یک ذیبن انبےن ےس عنم رفام ا ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن افر اس ےن اہک ایک یبن یلص اہلل

 رفام ا اہں۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، انب اطؤس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت٥، بہز، وہیب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حا :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  و َحسَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  بَّائٔ َػل َِٟحزِّ َواٟسُّ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی   َس٠َّ

دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 (رفام اڑھگے افر وتےبن ےک اامعتسؽ ےس عنم رفام ا )اخص ڑھگا وج رشاب ےک ےیل اامعتسؽ وہات ےہ اس ےس عنم 

 دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی

     697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٧اٗس، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣یرس، كاؤض، حرضت كاؤض :  راوی

َیاُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٨ُِت َجأّٟشا ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحسَّ ُٛ وَُّل  ُ٘ ٍَ كَاُوّسا َي َُّط َس٤ٔ َة أ٧َ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٩ُ ًَُیِی٨ََة 



 

 

 ُ٤ِٟ بَّأئ َوا َِٟحزِّ َواٟسُّ ٩ًَِ ٧َبٔیٔذ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧َََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحائَُط َرُج١ْ  ا٢َ َٓ َٗ ٔت  َّٓ ٥ِ  زَ ٌَ  َن

رمعف نب اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب رسیم، اطؤس، رضحت اطؤس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

 اپس اھٹیب اھت ہک اکی آدیم آ ا افر اس ےن اہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے افر وتےبن افر زکلی ےک ربونتں ںیم ذیبن ےس

  رفام ا ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہں۔عنم

 رمعف نب اندق، ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب رسیم، اطؤس، رضحت اطؤس :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ 

     698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار، اب٩ ٤ًز، حرضت ا :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُحَ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر 

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ٕ اب٩َِ ٤ًََُز َي ََُِْر ٣َزَّة ُتطُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا َِٟح٨َِت٥ٔ َواٟسُّ ٩ًَِ ا  ٥َ  َس٠َّ

یلص دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، احمرب نب داثر، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل 

افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےک ربونتں وک اامعتسؽ رکےن ےس عنم رفام ا ےہ رافی احمرب نب  اہلل ہیلع فملس ےن زبس ڑھگے، دکف ےک وتےبن

 داثر ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی ابر ابر انس ےہ۔

 ٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، احمرب نب داثر، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     699    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، ًبثر، طیبانی، ٣حارب ب٩ زثار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔث ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ ًَِبثَْر  ثٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  إر 



 

 

 ٔ ا٢َ َوا٨َّْٟ٘ٔر َٗ ا٢َ َوأَُراُظ  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

ر ، ابیشین، احمرب نب داثر، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس 

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

 یک ےہ افر اس ںیم رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت اک یھب ذرک ایک۔ رطح دحثی رفاتی

ر ، ابیشین، احمرب نب داثر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

 دیعس نب رمعف ا

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

  

 ں اک ایبؿےنیپ یک زیچف :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ً٘بہ ب٩ رحیث، ح :  راوی

 ِ٘ ًُ ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕث  َبَة ب٩ِٔ رُحَ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ا٢َ ا٧ِتَبُٔذوا فٔی اِِلَِسَ٘ٔیةٔ اب٩َِ ٤ًََُز َي َٗ َّٓٔت َو ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا َِٟحزِّ َواٟسُّ ٩ًَِ ا  ٥َ  طٔ َوَس٠َّ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہبقع نب رحثی، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص

افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےک ربونتں وک اامعتسؽ رکےن ےس عنم رفام ا ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلل ہیلع فملس ےن ڑھگے افر وتےبن 

 اراشد رفام ا  م زیکشمفں ںیم ذیبن انبؤ۔

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

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     701    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣حارب ب٩ جٌرف، طٌبہ، جب٠ہ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت ابِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ َجَب٠ََة  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ ٧ََهی َحسَّ َٗ ُث  ٩َ ٤ًََُز یَُحسِّ

َِٟحزَّةُ َر  ا٢َ ا َٗ َِٟح٨َِت٤َُة  ٠ُِت ٣َا ا ُ٘ َٓ َِٟح٨َِت٤َٔة  ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 دمحم نب ینثم، احمرب نب رفعج، ہبعش، ہلبج، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

مہ ےک اامعتسؽ

 

ئ

 

حب
مہ ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا زبس ڑھگا۔ ےن 

 

ئ

 

حب
 ےس عنم رفام ا ںیم ےن رعض ایک 

 دمحم نب ینثم، احمرب نب رفعج، ہبعش، ہلبج، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت زاذا٪ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، اب :  راوی

 َٗ ثَىٔی َزاَذاُ٪  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ثِىٔی ب٤َٔا َحسَّ ٠ُُِٗت َّٔلب٩ِٔ ٤ًََُز َحسِّ ا٢َ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ٧ََهی ٧ََهی  َ٘ َٓ ت٨َٔا  َِ ّة ٔسَوی ُٟ َِ إٔ٪َّ َل٥ُِٜ ُٟ َٓ ت٨َٔا  َِ ُظ لٔی ب٠ُٔ ِ َٓرسِّ تَٔک َو َِ بَةٔ ب٠ُٔ َس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اِِلرَِشٔ

ًَُة َو  َِْٟقِ بَّأئ َوهَٔی ا ٩ًَِ اٟسُّ َِٟحزَّةُ َو َِٟح٨َِت٥ٔ َوهَٔی ا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ُِٟزَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ا٨َّْٟ٘ٔر َّرُ َو ْ َ٘ ٤ُِٟ ٔت َوصَُو ا َّٓ

ا َوأ٣َََز أَِ٪ ی٨ُِتََبَذ فٔی اِِلَِسَ٘ٔیةٔ   َوهَٔی ا٨َِّٟد٠َُة ت٨َُِشُح َنِشّحا َوت٨َُِْقُ َنِْقّ

 اہلل دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، رمعف نب رمہ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت زاذاؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض

اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ےھجم رشاب ےک اؿ ربونتں ےک ابرے ںیم ایبؿ رفامںیئ ہک نج ےک اامعتسؽ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ت عنم رفام ا افر اینپ تغل ںیم ایبؿ رکف افر رھپ ےھجم ریمی زابؿ ںیم اھجمسؤ ویکہکن اہمتری زابؿ افر امہری زابؿ دحیلعہ دحیلعہ ےہ رضح

م فہ زبس ڑھگا ےہ افر دابء ےس عنم انب

 

ئ

 

حب

م ےس عنم رفام ا ےہ افر 

 

ئ

 

حب

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےن  رفام ا افر فہ وتابن ےہ افر زمتف ےس عنم رفام ا افر فہ وجھکر یک زکلی ےہ اےس رکدی رک ربنت انب ا اجات ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 زیکشمفں ںیم ذیبن انبےن اک مکح رفام ا۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، رمعف نب رمہ، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت زاذاؿ :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم

     703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ابوزاؤز، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََاظ ٣ُحَ  ٔ و َحسَّ َبُة فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َّ٤ 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، اوبداؤد، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 ت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، اوبداؤد، رضح :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک 

     704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٟداٟٙ ب٩ س٤٠ہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤َُِٟشیَّٔب و َحسَّ ٌٔیَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٙٔ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ٔ َِٟداٟ ًَِبُس ا ا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا 

َّی ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی ٨ِ٣ٔبَر ٔ َوأََطاَر إ ٨ِٔ٤ِٟبَر و٢ُ ٨ًَِٔس صََذا ا ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَ ُت  ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس  َي ًَ ِبٔس اہللُ  ًَ ُِٓس  ٔس٦َ َو َٗ  ٥َ َّ٠

بَّائٔ  ٩ًَِ اٟسُّ ٨ََضاص٥ُِ  َٓ بَةٔ  ٩ًَِ اِِلرَِشٔ َشأَُٟوُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیٔص  َ٘ ِٟ َُٟط یَا  ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟح٨َِت٥ٔ  ٔ َوا َوا٨َّْٟ٘ٔر

َُّط َنٔشَیطُ  َّٓٔت َوَه٨٨ََّا أ٧َ ٤ُِٟزَ ٕس َوا ظُ  أَبَا ٣َُح٤َّ ِس کَاَ٪ یرَِکَ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َو طُ یَِو٣َئٕٔذ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ٥َِٟ أَِس٤َ ا٢َ  َ٘ َٓ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعااخلقل نب ہملس، دیعس نب ر بی، دبعاہلل نب رمع، رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ٰیل ہنع وک رفامےت وہےئ انس افر فہ ربنم یک رطػ ااشرہ رک رےہ ےھت ہک ہلیبق رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

دبعسیق ےک ولگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رشاب ےک ربونتں 

وتےبن افر زکلی ےک ےلیھٹگ افر زبس ڑھگے ےک اامعتسؽ ےس ےک اامعتسؽ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اںیہن 

وک  عنم رفام ا وت ںیم ےن اؿ ےس اہک اے اوبدمحم افر زمتف ےس یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا افر امہرا ایخؽ اھت ہک فہ اس ظفل

  ظفل ںیہن انس نکیل فہ اندنسپ ےتھجمس ےھت۔وھبؽ ےئگ اوہنں ےن اہک ںیم ےن اس دؿ وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعااخلقل نب ہملس، دیعس نب ر بی، دبعاہلل نب رمع، رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ، ابوزبْر، جابز، اب٩ ٤ًز، حرضت جابز اور حرضت اب٩ ٤ًز اح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، ابوزبْر، یحٌی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخب ٔ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَ و َحسَّ ٩ًَِ َر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة   ٔ ِْر

بَّ  َّٓٔت َواٟسُّ ٤ُِٟزَ ٔ َوا ٩ًَِ ا٨َّْٟ٘ٔر ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َواب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ائٔ َجابٔز

ٰیل ہنع ےس ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، اجرب، انب رمع، رضحت اجرب افر رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زکلی ےک ےلیھٹگ افر رفنغ ریق ےلم وہےئ ربونتں افر دکف ےک وتےبن ےس عنم رفام ا 

 ےہ۔

اعتٰیل ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، اجرب، انب رمع، رضحت اجرب افر رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     706    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ٚٔ أَِخبَر٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُت و َحسَّ ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ و اٟزُّبَِْر

َّٓٔت  ٤ُِٟزَ بَّأئ َوا َِٟحزِّ َواٟسُّ ٩ًَِ ا ٥َ ی٨ََِهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

 ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ڑھگے افر رفنغ ےلم وہےئ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےس عنم رفام رےہ ےھت۔

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوزبْر رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ٔ َوَس٤ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ ُ٤ِٟ َِٟحزِّ َوا ٩ًَِ ا ٔ َوکَاَ٪ ٥َ  َّٓٔت َوا٨َّْٟ٘ٔر زَ

َٟطُ فٔی َتِوٕر ٩ِ٣ٔ  ُط ٓٔیطٔ ٧ُبَٔذ  َٟ ٥َِٟ َیحِٔس َطِیّئا ی٨ُِتََبُذ  ٥َ إَٔذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  حَٔحاَرة

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل  اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اوبزریب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس انس فہ

ہیلع فملس ےن ڑھگے افر رفینغ ربنت افر زکلی ےک ےلیھٹگ ےس عنم رفام ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ذیبن انبےن ےک ےئل بج 

 ۔وکیئ ربنت ںیہن اتلم اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رھتپ ےک ڑبے ڑبے ربنت ںیم ذیبن انب ا اجات اھت

 اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اوبزریب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکل

     708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوًوا٧ہ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبَرَ  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ًََوا٧ََة  َٟطُ ٧َا أَبُو   کَاَ٪ ی٨َُِبُذ 

 ٕ  فٔی َتِوٕر ٩ِ٣ٔ حَٔحاَرة

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رھتپ ےک ییحی نب ییحی، اوبتواہن، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ڑبے ایپےل ںیم ذیبن انب ا اجات اھت۔

 ییحی نب ییحی، اوبتواہن، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وخیث٤ہ، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، ابوزبْر، یحٌی ب٩ یحٌی، اب :  راوی



 

 

 َ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخب ٔ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة 

 ٔ ا٢َ کَاَ٪ ی٨ُِتََبُذ ٟ َٗ  ٕ َٟطُ فٔی َتِوٕر ٩ِ٣ٔ حَٔحاَجابٔز اّئ ٧ُبَٔذ  َ٘ ٥َِٟ َیحُٔسوا ٔس إَٔذا  َٓ إئ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٔس َّی اہللُ  ا٢َ َزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َرةٕ 

 ٕ ا٢َ ٩ِ٣ٔ بَٔزا٦ َٗ ٔ ٩ِ٣ٔ بَٔزا٦ٕ  ٍُ ِٔلَبٔی اٟزُّبَِْر ِو٦ٔ َوأ٧ََا أَِس٤َ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ  َب

 نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، ییحی

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل زیکشمے ںیم ذیبن ایتر یک اجیت یھت افر بج یھبک زیکشمہ ہن اتلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رھتپ

 ں ںیم ےس یسک ےن اہک ںیم ےن رضحت اوبزریب ےس انس ہک فہ ربنت رھتپ اک اھت۔ےک ایپےل ںیم ذیبن انبیئ اجیت یھت ولوگ

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ابوبرک، ابی س٨ا٪، اب٩ ٣ثىی، ُضار ب٩ ٣زہ، ٣حارب، اب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی،  :  راوی

بزیسہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ُضار ب٩ ٣زہ، ابوس٨ا٪، ٣حارب ب٩ زثار، حرضت ًبساہلل ب٩ بزیسہ 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ٤ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٔس٨َإ٪ و  ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َٗ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  َثى

ِبٔس  ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ح و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ بَُزیَِسَة  ٩ًَِ ٣َُحارٕٔب  ارٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ٩ًَِ ُٔضَ َّی  ٤َُِٟثى َ ا ث ٕ َحسَّ ُس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٨َا ٣َُح٤َّ

 ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَُزیَِسَة   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  اُر ب٩ُِ ٣ُزََّة أَبُو ٔس٨َإ٪  ث٨ََا ُٔضَ ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔیطٔ 

 َ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ إَّٔلَّ فٔی ٔس ٥َ ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَػل بُوا ٣ُِشرٔکّ بُوا فٔی اِِلَِسَ٘ٔیٔة ک٠َُِّضا َوََّل َترِشَ ارِشَ َٓ  إئ 

ریمن،  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب لیضف، اوبرکب، ایب انسؿ، انب ینثم، رضار نب رمہ، احمرب، انب ربدیہ، دمحم نب دبعاہلل نب

ت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت دمحم نب لیضف، رضار نب رمہ، اوبانسؿ، احمرب نب داثر، رضح

وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم ےن ںیہمت  ااےئ زیکشمفں ےک دفرسے ربونتں ںیم ذیبن 

 انبےن ےس عنم ایک اھت وت اب بس ربونتں ںیم ویپ نکیل ہشن فایل زیچ ہن ویپ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب لیضف، اوبرکب، ایب انسؿ، انب ینثم، رضار نب رمہ، احمرب، انب ربدیہ، دمحم نب دبعاہلل  :  رافی



 

 

 نب ریمن، دمحم نب لیضف، رضار نب رمہ، اوبانسؿ، احمرب نب داثر، رضحت دبعاہلل نب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     711    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ، حرضت اب٩ بزیسہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ث٨ََا َؿحَّ أْعٔ َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ و َحسَّ ٩ٔ بَُزیَِسَة 

 َّ ا ََّل یُٔح١ُّ َطِیّئا َوََّل یََُحِّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ّٓ َٖ أَِو ََظِ زُو ٖٔ َوإٔ٪َّ اٟوُّ زُو ٩ًَِ اٟوُّ ا٢َ ٧ََضِیُت٥ُِٜ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٣ُطُ َوک١ُُّ ٣ُِشرٔکٕ ی اہللُ 

ا٦ْ   رَحَ

ہک ر اؽ اہلل یلص اجحج نب اشرع، احضک نب دلخم، ایفسؿ، ہمقلع، رضحت انب ربدیہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ 

رکےن  اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ںیہمت ربونتں ںیم ےنیپ ےس عنم رکات اھت رگم ربونتں ںیم الحؽ  ا رحاؾ ںیہن وہیت افر ابح  رہ ہشن دیپا

 فایل زیچ رحاؾ ےہ۔

 اجحج نب اشرع، احضک نب دلخم، ایفسؿ، ہمقلع، رضحت انب ربدیہ :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣ٌزٖ ب٩ واػ١، ٣حارب ب٩ زثار، حرضت اب٩ بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر  ٖٔ ب٩ِٔ َوأػ١ٕ  زِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  اب٩ِٔ بَُزیَِسةَ  و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

 ُ ب َٓارِشَ  ٔ ٖٔ اِِلََز٦ و بَٔة فٔی َُظُ ٩ًَِ اِِلرَِشٔ ٨ُِت ٧ََضِیُت٥ُِٜ  ُٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََُِْر أَِ٪ ََّل َٗ ًَإئ  ٔ وا فٔی ک١ُِّ و

ا بُوا ٣ُِشرٔکّ  َترِشَ

ر، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رعمػ نب فالص، احمرب نب داث

وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم ےن ںیہمت ڑمچے ےک ربونتں ںیم ےنیپ ےس عنم ایک اھت وت رہ 



 

 

 اکی ربنت ںیم ویپ نکیل ہشن دیپا رکےن فایل زیچ رہزگ ہن ویپ۔

 نب ایب ہبیش، فعیک، رعمػ نب فالص، احمرب نب داثر، رضحت انب ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ںیم ذیبن انبےن یک اممتعن افر اس مکح ےک وسنمخ وہےن ےک ایبؿ ںیمرفنغ ریق ےلم وہےئ ربنت وتےبن زبس ڑھگے افر زکلی ےک ربنت

     713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، س٠امی٪ احو٢، ٣حاہس، ابی ًیاق، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٩ًَِ ُس٠َامِیَ و َحسَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ِٔ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ َ٪ اِِلَِحَو٢ٔ 

َّی اہللُ  ا ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َِٟیَص  ٩ًَِ أَبٔی ًَٔیإق  اُٟوا  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ فٔی اِِلَِؤًَیٔة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ

َّٓٔت  ٤ُِٟزَ ٔ ا َِٟحزِّ َُِْر َُٟض٥ِ فٔی ا أَِرَخَؽ  َٓ  ک١ُُّ ا٨َّٟأض َیحُٔس 

 ےہ رفامےت اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع، ایفسؿ، امیلسؿ اوحؽ، اجمدہ، ایب ایعض، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربونتں ںیم ذیبن انبےن ےس عنم رفام د ا وت احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک رہ آدیم ےک اپس ڑمچے 

 ۔اک زیکشمہ ںیہن ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک ےئل اس ڑھگے وک سج ںیم رفنغ ریق الم وہا ہن وہ اس یک ااجزت اطع رفامیئ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع، ایفسؿ، امیلسؿ اوحؽ، اجمدہ، ایب ایعض، دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔

     714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالی ٨ًہایحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ ر :  راوی

 ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  َِٟت ُسئ١َٔ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ

ا٢َ ک١ُُّ رَشَ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦ْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُضَو رَحَ َٓ  إب أَِسرَکَ 



 

 

ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل 

 دیپا رکے فہ یلص اہلل ہیلع فملس ےس دہش یک رشاب ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ فہ رشاب ہک وج ہشن

 رحاؾ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک 

     715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی تحیيی اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟ ثَىٔی رَحِ َّ و َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  طُ تُّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢ُ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَائَٔظَة َت  ٍَ إب ی َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ رَشَ اہللُ 

ا٦ْ  ُضَو رَحَ َٓ  أَِسرَکَ 

ی انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک ر اؽ   

ح ب ئ

 

ت

رحہلم نب ییحی 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ےہ فہ رشاب ہک وج اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس دہش یک رشاب ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت ر اؽ ا

 ہشن دیپا رکے فہ رحاؾ ےہ۔

ی انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔

     716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، حش٩ ح٠وانی، ًبس یحٌی ب٩ یحٌی، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہْر  :  راوی

ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٔیا٪، 

 ػاٟح، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوَس ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ُض٥ِ  ٕب ک٠ُُّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ِیَبَة َو



 

 

 ًَ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا َحَش٩ْ ا ُٙ ب٩ُِ ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ِ َػأٟٕح ح و َحسَّ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اإٔبَِزا ُض٥ِ  ٤َْز ک٠ُُّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  َیاَ٪ صٔی٥َ َو ِٔ َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث ُس ِْلِٔس٨َازٔ َو

َّضَ  ٕ َوفٔی َحٔسیٔث َػأٟٕح أ٧َ ٤َز ٌِ ٍٔ َوصَُو فٔی َحٔسیٔث ٣َ ِٟبِٔت ٩ًَِ ا و٢ُ ک١ُُّ َوَػأٟٕح ُسئ١َٔ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ا َس٤ٔ

ا٦ْ  إب ٣ُِشرٔکٕ رَحَ  رَشَ

 ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ

، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایفسؿ، اصحل، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس نب دعس، اصحل، ااحسؼ نب اربامیہ

اںیہن دنسفں ےک اسھت رفاتی وقنمؽ ےہ افر ایفسؿ افر اصحل یک دحوثیں ںیم دہش یک رشاب ےک ابرے ںیم وپےنھچ اک ذرک ںیہن ےہ 

 ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک رہ ہشن دیپا افر اصحل یک دحثی ںیم ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 رکےن فایل زیچ رحاؾ ےہ۔

ییحی نب ییحی، دیعس نب وصنمر، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، انب ہنییع، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب  :  رافی

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایفسؿ، اصحل، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ نب دعس، اصحل، ااحسؼ نب اربامیہ،

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ
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ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، طٌبہ، سٌیس ب٩ ابوبززہ، ابو٣وسی، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا ٌٔیٕس َوإِٔسَح ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َس َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ َّ٠ٟ

ِٟیَ  ٔلَی ا اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ إ ٌَ ٥َ أ٧ََا َو٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َثىٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَبٔیطٔ  ُ٘ َٓ ابّا ٩ٔ٤َ   إٔ٪َّ رَشَ

ا٢َ ک١ُُّ ٣ُِش  َ٘ َٓ َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٍُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟبِٔت َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ اْب يُ ٔ َورَشَ ٌْٔر ٤ِٟٔزُِر ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َُٟط ا ا٢ُ  َ٘ ٍُ بٔأَِرٔؿ٨َا يُ ا٦ْ ُيِؼ٨َ  رٔکٕ رَحَ

ہنع ےس رفاتی ےہ  ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہبعش، دیعس نب اوبربدہ، اوبومیس، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل

رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم افر رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک نمی ےک العہق یک رطػ اجیھب وت ںیم ےن 

 رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے العےق ںیم اکی رشاب وج ےس انبیئ اجیت ےہ ےسج زمر اہک اجات ےہ افر اکی رشاب دہش یک انبیئ



 

 

 اجیت ےہ ےسج عتب اہک اجات ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ ہشن فایل زیچ رحاؾ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ہبعش، دیعس نب اوبربدہ، اوبومیس، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔

     718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًباز، سٔیا٪، ٤ًزو سٌیس ب٩ ابوبززہ، حرضت ابو :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ُط ٩ِ٣ٔ َس ٌَ ٤ًَِزٕو َس٤ٔ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ظ ٩ِ َجسِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَی ا اّذا إ ٌَ َثُط َو٣ُ ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٍَ َّی َرَج ا َول َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَا  ا٢َ َوَتَلاَو َٗ ا َوأَُراُظ  َ ٤َِّ٠ًَا َوََّل ت٨َُرفِّ ا َو َ ا َوَيرسِّ َ
َُٟض٤َا َبرشِّ

 ٔ٣ ٍُ ٤ِٟٔزُِر ُيِؼ٨َ َ٘ٔس َوا ٌِ َّی َي َش١ٔ یُِلَبُذ َحً ٌَ ِٟ ابّا ٩ِ٣ٔ ا ُض٥ِ رَشَ َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ َٓ أَبُو ٣ُوَسی   ٔ ٌْٔر ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ِ اٟظَّ َ٘

ا٦ْ  ُضَو رَحَ َٓ ًَلةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٥َ ک١ُُّ ٣َا أَِسرَکَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف دیعس نب اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم افر

 ہنع وک العہق نمی یک رطػ اجیھب وت اؿ ےس رفام ا اؿ ولوگں وک وخش رانھک افر اؿ رپ آاسین رکان افر اؿ وک دنی رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل

آپ یک ابںیت اھکسان افر اؿ وک رفنت ہن دالان افر ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی یھب رفام ا  م دفونں اافتؼ ےس رانہ بج 

تشپ ریھپی وت رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع فاسپ ولےٹ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ العہق نمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ںیم دہش ےس اکی رشاب اکپیئ اجیت ےہ اہیں کت ہک فہ مج اجیت ےہ افر زمر رشاب وج ےس انبیئ اجیت ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فہ رحاؾ ےہ۔ فملس ےن رفام ا وج رشاب امنز ےس ےب وہش رک دے

 دمحم نب ابعد، ایفسؿ، رمعف دیعس نب اوبربدہ، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ

     719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزہی٥، ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، زَکیا، اب٩ ًسی، ًبیساہلل، اب٩ ٤ًز زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، سٌیس ب٩  :  راوی

 ابوبززہ، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا ث٨ََا َزََکٔ  و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ  ٕٕ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ِٔ ٕٕ َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ إِٔسَح یَّاُئ ب٩ُِ 

ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَبٔی أ٧َُِیَشَة  ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َوصَُو اب٩ُِ  َثىٔی َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا أَبُو بُزَِزَة  بُزَِزَة َحسَّ

 َ ا َوََّل ت٨َُرفِّ َ
ا٢َ اِزًَُوا ا٨َّٟاَض َوَبرشِّ َ٘ َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔلَی ا اّذا إ ٌَ ٥َ َو٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُِت یَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا  َ رسِّ ٌَ ا َوََّل ُت َ ا َوَيرسِّ

ِ  َرُسو٢َ اہللٔ  ٤ِٟٔز َّی َيِظَتسَّ َوا َش١ٔ ی٨َُِبُذ َحً ٌَ ِٟ ٍُ َوصَُو ٩ِ٣ٔ ا ِٟبِٔت َِٟی٩ٔ٤َ ا ُض٤َا بٔا ٌُ ٨َّا َنِؼ٨َ ُٛ ابَِْٔن  ِٓت٨َٔا فٔی رَشَ َرةٔ أَ ُر َوصَُو ٩ِ٣ٔ اٟذُّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َّی َيِظَتسَّ  ٔ ی٨َُِبُذ َحً ٌْٔر ا٢َ أ٧ََِهی َواٟظَّ َ٘ َٓ ِٟک٥ٔٔ٠َ بَٔدَوات٤ٔٔطٔ  ٍَ ا ًِٔلَی َجَوا٣ٔ ُ ِس أ َٗ

 ٔ ًَلة ٩ًَِ اٟؼَّ  ٩ًَِ ک١ُِّ ٣ُِشرٔکٕ أَِسرَکَ 

ااحسؼ نب اربمیہ، دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، زرک ا، انب دعی، دیبع اہلل، انب رمع زدی نب ایب اہسین، دیعس نب اوبربدہ، رضحت اوبومیس 

امےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم افر رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک العہق نمی یک رطػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

ان افر اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں وک امالؾ یک رطػ البان افر اؿ وک وخش رانھک افر اؿ وک رفنت ہن دالان افر آاسین رک

ت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ تقشم ںیم ہن ڈاانل رضح

دف رشاوبں ےک ابرے ںیم وتفی اجری رفامںیئ وج مہ نمی ںیم انب ا رکےت ےھت اکی رشاب وت عتب ےہ افر فہ دہش ےس ایتر یک اجیت ےہ 

فہ اگڑیھ وہ اجےئ افر اکی رشاب وج اپین ںیم وگھب رک انبیئ اجیت ےہ اہیں کت ہک فہ  اہیں کت ہک اس ںیم اھجگ دیپا وہ اجےئ افر

تخس وہ اجےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاعم املکل اےنپ نامؽ ےک اسھت اطع رفامےئ ےئگ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اس ہشن فایل زیچ ےس عنم رفام ا ہک وج امنز ےس اغلف رک دے۔

ااحسؼ نب اربمیہ، دمحم نب ادمح نب ایب فلخ، زرک ا، انب دعی، دیبعاہلل، انب رمع زدی نب ایب اہسین، دیعس نب اوبربدہ، رضحت  :  رافی

 اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

  زیچفں اک ایبؿےنیپ یک :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔

     720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز زراورزی، ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُٗ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَ َحسَّ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ َُزٔیََّة  َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٕ أَ٪َّ َرُجًّل تَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ِْر

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َشأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َِٟی٩ٔ٤َ  ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َجِیَظاَ٪ َوَجِیَظاُ٪ ٩ِ٣ٔ ا َرةٔ َٗ بُو٧َُط بٔأَِرٔؿض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟذُّ إب َيرِشَ ٩ًَِ رَشَ  ٥َ



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََو ٣ُِشرٔکْ صَُو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤ِٟٔزُِر  َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ ُي ًَ َّی اہللُ   َػل

 َ ًَل ا٦ْ إٔ٪َّ  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہلل٣ُِٔشرٔکٕ رَحَ َٗ َِٟدَبا٢ٔ  ٤ُِِٟشرٔکَ أَِ٪ َيِشَ٘ٔیطُ ٩ِ٣ٔ كٔی٨َٔة ا ُب ا ًَِضّسا ٩ِ٤َٟٔ َيرِشَ ًَزَّ َوَج١َّ   َو٣َا ی اہللٔ 

ُٚ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ أَِو ًَُؼاَرةُ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ا٢َ َْعَ َٗ َِٟدَبا٢ٔ   كٔی٨َُة ا

زغہی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اتسیچؿ ےس اکی  ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، امعرہ نب

آدیم آ ا افر اتسیچؿ اکی رہش ےہ اس آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس رشاب ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک وج اؿ العوقں ںیم یپ 

ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ رشاب ہشن فایل ےہ اس اجیت یھت افر فہ رشاب وج ےس ایتر وہیت ےہ اس رشاب وک زمر اہک اجات 

ےہ ےن رعض ایک  ی اہں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ ہشن فایل زیچ رحاؾ ےہ ویکہکن ہی اہلل اعتیل اک اس آدیم ےک ےئل فدعہ 

ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ۃنیط ہک وج آدیم ہشن فایل زیچ ےئیپ اگ اےس اہلل اعتیل ۃنیط اابخلؽ الپںیئ 

 اابخلؽ ایک زیچ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دفزویخں اک ہنیسپ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی، امعرہ نب زغہی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ ۔

     721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربیٍ ًتکی، ابوکا١٣، ح٤ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َتکٔیُّ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ َػل ٤ََٓاَت َوصَُو یُِس٨٣َُٔضا  ٧َِیا  َِٟد٤َِز فٔی اٟسُّ َب ا ا٦ْ َو٩ِ٣َ رَشٔ ٥َِٟ  َس٥ََّ٠ ک١ُُّ ٣ُِشرٔکٕ َخ٤ِْز َوک١ُُّ ٣ُِشرٔکٕ رَحَ یَُتِب 

 ٔ ة بَِضا فٔی اِْلَٔخَ  َيرِشَ

ی، اوباکلم، امحد نب زدی، اویب، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

ک

 

عت

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل اوبرعیب 

 فہ ہیلع فملس ےن رفام ا رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ ہشن فایل زیچ رحاؾ ےہ افر سج آدیم ےن داین ںیم رشاب یپ افر فہ اس احؽ ںیم رم ایگ

 رشاب ںیم تسم اھت افر وتہب ںیہن یک وت فہ آدیم آرخت ںیم رشاب ںیہن ےئیپ اگ۔

  :  رافی

ک

 

عت

 ی، اوباکلم، امحد نب زدی، اویب، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب 

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ رحاؾ ےہ

     722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوبرک ب٩ اسحٙ، روح، اب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َٙ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا إِٔسَح َبَة و َحسَّ ِ٘ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ َرِوحٔ ب٩ِٔ ًَُباَزَة َحسَّ ص٤َُا  لِٔکَ

ا٢َ ک١ُُّ ٣ُِشرٔکٕ َخ٤ِْز َوک١ُُّ ٣ُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ا٦ْ ٩ًَِ ٧َآ  ِشرٔکٕ رَحَ

وبرکب نب ااحسؼ ، رفح، انب ابعدہ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ااحسؼ نب اربامیہ، ا

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ ہشن الےن فایل زیچ رحاؾ ےہ۔

 رفح، انب ابعدہ، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب نب اقحس،  :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ

     723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ػاٟح ب٩ ٣ش٤ار س٠یِم، ٩ٌ٣، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ل٠ب، حرضت ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٠َِٔمُّ َحسَّ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ ٣ِٔش٤َإر اٟشُّ ٔ و َحسَّ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز

 ٣ِٔث٠َطُ 

اصحل نب امسمر یمیلس، نعم، دبعازعلسی نب بلطم، ومٰیس نب ہبقع، رضحت ومٰیس نب ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

 زگہتش دحثی یک رطح ہی دحثی ابمرہک وقنمؽ ےہ۔

 امسمر یمیلس، نعم، دبعازعلسی نب بلطم، رضحت ومٰیس نب ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اصحل نب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 رحاؾ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ اکی رمخ 

     724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ٗلا٪، ًبیساہلل، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث اََّل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ و َحسَّ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََر٧َا ٧َآ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٨َا َیِحٌَی َوصَُو ا

ٕ رَحَ  ا٢َ ک١ُُّ ٣ُِشرٔکٕ َخ٤ِْز َوک١ُُّ َخ٤ِز َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ُ٠ًَِطُ إَّٔلَّ  ا٢َ َوََّل أَ  ا٦ْ َٗ

ؿ، دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم دمحم نب ینثم، دمحم نب اح م، ییحی اطق

 ےہ ےن ںیہن اھکیس  ااےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رہ ہشن فایل زیچ رمخ ےہ افر رہ رمخ رحاؾ

 ، ییحی اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اح م :  رافی

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

  

 ...رشاب ےنیپ ےک زسا ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ رشاب ےنیپ ےس وتہب ہن رکے ۔

 ؿےنیپ یک زیچفں اک ایب :   ابب

 رشاب ےنیپ ےک زسا ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ رشاب ےنیپ ےس وتہب ہن رکے ۔

     725    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

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

ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َب َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ رَشٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

 ٔ ة ٣ََضا فٔی اِْلَٔخَ ٧َِیا رُحٔ َِٟد٤َِز فٔی اٟسُّ  ا

 ےن رفام ا سج آدیم ےن ییحی نب ییحی، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 داین ںیم رشاب یپ فہ آرخت ںیم رحمفؾ رکد ا اجےئ اگ۔

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

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

  

 ؿےنیپ یک زیچفں اک ایب :   ابب

 رشاب ےنیپ ےک زسا ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ رشاب ےنیپ ےس وتہب ہن رکے ۔

     726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٥ِ٠َ َیُتِب َحسَّ َٓ ٧َِیا  َِٟد٤َِز فٔی اٟسُّ َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ رَشٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ٣َأْٟک  ٨َٕب َحسَّ ٌِ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ُط  ٌَ َٓ َضا ٗٔی١َ ٤َٟٔأٟٕک َر َ٘ ٥ِ٠َ ُيِش َٓ ةٔ  ٣ََضا فٔی اِْلَٔخَ  ٨ِ٣َٔضا رُحٔ

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام ا ہک سج آدیم ےن دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، انعف، انب رمع، رضحت 

رشاب یپ افر اس ےن وتہب ہن یک وت فہ آدیم آرخت ںیم رحمفؾ رکد ا اجےئ اگ افر فہ اےس ںیہن یپ ےکس اگ اامؾ امکل ےس وپاھچ ایگ ہک ایک 

 وت اامؾ امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہں۔رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس دحثی وک رموفاع رفاتی ایک ےہ 

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک زسا ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ رشاب ےنیپ ےس وتہب ہن رکے ۔رشاب ےنیپ 

     727    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  َ و َحسَّ ٩ًَِ ٧ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ٩ًَِ َة َحسَّ  ٍٕ ٔ آ

٥ِ يَ  َٟ ٧َِیا  َِٟد٤َِز فٔی اٟسُّ َب ا ا٢َ ٩ِ٣َ رَشٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ةٔ إَّٔلَّ أَِ٪ یَُتوَب اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل بَِضا فٔی اِْلَٔخَ  رِشَ

یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ایب دیبع اہلل، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

  ااےئ اس ےک ہک فہ وتہب رک ےل۔ اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج آدیم ےن داین ںیم رشاب یپ وت فہ آرخت ںیم ںیہن یپ ےکس اگ

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

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ےک زسا ےک ایبؿ ںیم ہکبج فہ رشاب ےنیپ ےس وتہب ہن رکے ۔رشاب ےنیپ

     728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ اب٩ س٠امی٪ ٣دزومی، اب٩ جزیخ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  ٩ًَِ ٧َاو َحسَّ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٤َِِٟدزُومٔیَّ  َ٪ ا ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َي ٩ًَِ اب٩ِٔ َز َحسَّ  ٍٕ ٔ ٓ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ًُبَِیٔس اہللٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٤ًََُز 



 

 

ؿ یموفیم، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، انب رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل انب ایب رمع، اشہؾ انب امیلس

 ہیلع فملس ےس دبعاہلل یک دحثی یک رطح دحثی لقن یک۔

 ہنعانب ایب رمع، اشہؾ انب امیلسؿ یموفیم، انب رججی، ومٰیس نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

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

  

 ... اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔ اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ

     729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابی طٌبہ، یحٌی ب٩ ًبیس، ابی ٤ًز بہزانی، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟبِضَزانٔیِّ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ ًُبَِیٕس أَبٔی ٤ًََُز ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ُت اب٩َِ ب٩ُِ ٣ُ ٌِ  َس٤ٔ

َیرِشَ  َٓ ِی١ٔ  ٢َ ا٠َّٟ ُط أَوَّ َٟ ٥َ ی٨ُِتََبُذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وَُّل کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَّٟٔی ًَبَّإض َي ِی٠ََة ا بُُط إَٔذا أَِػَبَح یَِو٣َُط َذَٟٔک َوا٠َّٟ

َِٟداز٦َٔ أَِو أ٣َََز بٔطٔ  اُظ ا َ٘ إِٔ٪ بَقَٔی َطِیْئ َس َٓ َِصٔ  ٌَ ِٟ ٔلَی ا َس إ َِ ِٟ ی َوا ِی٠ََة اِِلَُِخَ َس َوا٠َّٟ َِ ِٟ  َُٓؼبَّ  َتحٔیُئ َوا

، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، ییحی نب دیبع، ایب رمع رہباین

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رات ےک رشفع ںیم ذیبن اپین ںیم وگھب دی اجیت یھت انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ذیبن وک اس

 دؿ ںیم رصع کت افر ارگ رھپ یھب ھچک چب اجیت افر اس ںیم دؿ حبص افر رات وک یپ ےتیل ےھت رھپ اےلگ دؿ افر رھپ رسیتی رات وک افر رھپ

 ہشن ےک آاثر وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اخدؾ وک الپ دےتی  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس اہب دےنی اک مکح رفامےت۔

  ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، ییحی نب دیبع، ایب رمع رہباین، انب ابعس، رضحت انب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     730    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، یحٌی بہزانی، اب٩ ًباض، حرضت یحٌی ب٩ بہزانی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ٩ًَِ َیِحٌ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبَّإض َحسَّ وا ا٨َّٟبٔیَذ ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  ا٢َ َذََکُ َٗ َِٟبِضَزانٔیِّ  ی ا

ِی٠َٔة أَّل  َٟ َبُة ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ إئ  َ٘ َُٟط فٔی ٔس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ُِتََبُذ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ بُطُ یَِو٦َ أَّلث٨َِِْٔن َٓ َیرِشَ َٓ ث٨َِِْٔن 

ٔلَی  ًَلثَأئ إ َِٟداز٦َٔ أَِو َػبَّطُ َواٟثُّ اُظ ا َ٘ ١َ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ َس ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ َِصٔ  ٌَ ِٟ  ا

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی رہباین، انب ابعس، رضحت ییحی نب رہباین ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن رضحت 

انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم ذیبن اک ذرک ایک وت رضحت

 ےک ےئل زیکشمے ںیم ذیبن ایتر ایک اجات اھت ہبعش ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ذیبن وک  اومار یک رات وک ےتیپ ےھت رھپ آپ یلص

ےھت رھپ ارگ اس ںیم ےس ھچک چب اجات وت اخدؾ وک الپ دےتی ےھت  ا اےس اہلل ہیلع فملس اےس  اومار ےک دؿ افر لگنم ےک دؿ رصع کت ےتیپ 

 اہب دےتی۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ییحی رہباین، انب ابعس، رضحت ییحی نب رہباین ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ابوبرک، ابوَکیب، اسحٙ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ٤ًز، حرضت ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ َوأَب ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ و َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ یِٕب  ی َُکَ

ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ َٟطُ اِْلََخَ  ٍُ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ُِ َّی اہللُ  ل

أٟثَ  ٔلَی ٣ََشأئ اٟثَّ ٔس إ َِ ِٟ َس ا ٌِ َس َوَب َِ ِٟ َِٟیِو٦َ َوا بُطُ ا َیرِشَ َٓ ُٚ اٟزَّبٔیُب  ُیِشَقی أَِو یَُضَزا َٓ  ٔة ث٥َُّ َیأ٣ُِزُ بٔطٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربمیہ، اوبرکب، اوبرکبی، ااحسؼ ، اوباعمفہی، اشمع، ایب رمع، انب ابعس، رضحت انب ابعس 

اجیت یھت اس دؿ ےتیپ رھپ اےلگ دؿ افر  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےک ےئل شمشک اپین ںیم وگھبیئ

 رھپ رسیتے دؿ اشؾ کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس ےتیپ ےھت رھپ ےنیپ اک  ا اہبےن اک مکح رفامےت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربمیہ، اوبرکب، اوبرکبی، اقحس، اوباعمفہی، اشمع، ایب رمع، رضحت انب ابعس  :  رافی

 ٰیل ہنعریض اہلل اعت

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



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، یحٌی، ابو٤ًز، اب٩ ًباض، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح َّی  ٕض و َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

 َ إَٔذا ک َٓ سٔ  َِ ِٟ َس ا ٌِ َس َوَب َِ ِٟ بُطُ یَِو٣َطُ َوا َیرِشَ َٓ أئ  َ٘ َٟطُ اٟزَّبٔیُب فٔی اٟشِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨َُِبُذ  ًَ اُظ اہللُ  َ٘ بَُط َوَس أَٟثةٔ رَشٔ اَ٪ ٣ََشاُئ اٟثَّ

طُ  َٗ ١َ َطِیْئ أََصَزا ـَ َٓ إِٔ٪  َٓ 

رجری، اشمع، ییحی، اوبرمع، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل  ااحسؼ نب اربامیہ،

ہیلع فملس ےک ےئل شمشک زیکشمے ںیم وگھبیئ اجیت یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس دؿ اےس ےتیپ رھپ اےلگ دؿ افر رھپ اس ےک دعب 

 اہلل ہیلع فملس اےس ےتیپ افر الپےت افر ارگ ھچک چب اجیت وت اےس اہب دےتی۔ اس ےس اےلگ دؿ بج اشؾ وہیت وت آپ یلص

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، ییحی، اوبرمع، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، ٧دعی، حرضت یحٌی ٧دعی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ اح٤س، ابوخ٠ٕ، زَکیا ب٩ ًسی، ًبیساہلل، زیس، ابو٤ً :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ًَٔسٓیٕ َحسَّ یَّاُئ ب٩ُِ  ث٨ََا َزََکٔ ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَی أَبٔی ٤ًََُز ا٨ََّٟدعٔیِّ و َحسَّ َزیِٕس 

٩ًَِ بَ  ًَبَّإض  ِو٦ْ اب٩َِ  َٗ ا٢َ َسأ٢ََ  َّطُ ََّل َيِؼ٠ُُح َٗ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ا٢َ أ٣َُِش٤ُٔ٠وَ٪ أْمُتَْن  َ٘ َٓ َحاَرةٔ ٓٔیَضا  ائَٔضا َواٟتِّ ٔ َورٔشَ َِٟد٤ِز ٍٔ ا ِی

َّی  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  َشأَُٟوُظ  َٓ ا٢َ  َٗ َحاَرةُ ٓٔیَضا  اُؤَصا َوََّل اٟتِّ َضا َوََّل رٔشَ ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسرَفٕ ث٥َُّ اہللُ بَِی ًَ  

ا َ٘ َٙ ث٥َُّ أ٣َََز بٔٔش أُصِزٔی َٓ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ٕ َوزُبَّإئ  ِس ٧ََبَذ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ فٔی َح٨َات٥َٔ َوَنْ٘ٔر َٗ ٍَ َو ١ٌَٔ ٓٔیطٔ َزبٔیْب َو٣َاْئ َرَج ُح َٓ ٕئ 

َب ٨ِ٣ٔطُ َیِو٣َطُ  رَشٔ َٓ َٓأَِػَبَح  ١ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ُح ا  َٓ َّ٤٠َ َٓ َب َوَسَقی  رَشٔ َٓ َّی أ٣ََِسی  ٔس َحً َِ ِٟ َب٠ََة َو٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤ُِِٟشَت ِی٠ََتطُ ا َٟ َذَٟٔک َو

 َٙ أُصِزٔی َٓ  أَِػَبَح أ٣َََز ب٤َٔا بَقَٔی ٨ِ٣ُٔط 



 

 

ہک ولوگں ےن  دمحم نب ادمح، اوبفلخ، زرک ا نب دعی، دیبع اہلل، زدی، اوبرمع، یعخن، رضحت ییحی یعخن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رشاب یک رخدی فرففتخ افر اس یک اجترت ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت انب ابعس 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا رشاب یک ہن رخدیفرفتخ درتس ےہ افر ہن یہ اس یک اجترت اجزئ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک ولوگں ےن رھپ 

وپاھچ وت رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس ںیم ےلکن رھپ بج  ذیبن ےک ابرے ںیم

آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ھچک ولوگں ےن زبس ڑھگفں، زکلی ےک 

انبیئ وہیئ یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک ابرے ںیم مکح رفام ا ہک اےس اہب د ا اجےئ رھپ آپ ےلیھٹگ افر دکف ےک وتےبن ںیم ذیبن 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی زیکشمے ںیم ذیبن انبےن ےک ابرے ںیم رفام ا وت زیکشمے ںیم شمشک افر اپین ڈاال ایگ افر رات رھب اےس 

 ےن ایپ افر الپ ا رھپ رسیتے دؿ یک حبص وک اس ںیم ےس وج ذیبن چب یئگ اےس اہب دےنی اک مکح وگھبےئ راھک رھپ حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 رفام ا وت اےس اہب د ا ایگ۔

 دمحم نب ادمح، اوبفلخ، زرک ا نب دعی، دیبعاہلل، زدی، اوبرمع، یعخن، رضحت ییحی یعخن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 با٪ ب٩ رفور، ٗاس٥، اب٩ ٓـ١ حسانی، ث٤ا٣ہ اب٩ حز٪ ٗظْری، حرضت ث٤ا٣ہ ب٩ حز٪ ٗظْریطی :  راوی

ىٔی  ٌِ ث٨ََا ث٤َُا٣َُة َي انٔیَّ َحسَّ ُِٟحسَّ ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ أس٥ُ َي َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َٟ٘ٔیُت َحسَّ ا٢َ  َٗ َظِْرٔیَّ  ُ٘ ِٟ اب٩َِ َحزِٕ٪ ا

ََّضا کَا٧َِت َت٨ِبُٔذ ٟٔزَ ًَائَٔظَة  إ٧ٔ َٓ  ٔ َِٟت َس١ِ َصٔذظ ا َ٘ َٓ ّة  ًَائَٔظُة َجارٔیَّة َحَبٔظیَّ ًَِت  َس َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟبٔیٔذ  ُِٟتَضا  َ َشأ َّی اہللُ َٓ ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

إئ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوأُوٛٔیطٔ  َ٘ َُٟط فٔی ٔس ٨ُِت أ٧َِبُٔذ  ُٛ ُة  َِٟحَبٔظیَّ َِٟت ا ا َ٘ َٓ  ٥َ َب ٨ِ٣ٔطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٓإَٔذا أَِػَبَح رَشٔ ُط  ُ٘ ِّ٠ًَ ُ  َوأ

ابیشؿ نب رففخ، اقمس، انب لضف دحاین، ہماہم انب زحؿ ریشقی، رضحت ہماہم نب زحؿ ریشقی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ 

اہنع ےن ہشبح یک اکی ابدنی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس ذیبن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

ی ےنہک یگل وک ولبا ا افر رفام ا اس ابدنی ےس وپوھچ ویکہکن ہی ابدنی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل ذیبن انب ا رکیت یھت وت فہ یشبح ابدن

اکٹل د ا رکیت یھت وت بج حبص وہیت ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رات وک زیکشمے ںیم ذیبن وگھبیت افر اس اک ہنم ابدنھ رک اےس 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ںیم ےس یپ ےتیل ےھت۔

 ابیشؿ نب رففخ، اقمس، انب لضف دحاین، ہماہم انب زحؿ ریشقی، رضحت ہماہم نب زحؿ ریشقی :  رافی



 

 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٨ًزی، ًبساٟوہاب ث٘فی، یو٧ص، حش٩، حرضت ًائ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یُو٧َُص  فٔیُّ  َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َّا َحسَّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ طٔ   أ٣ُِّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی سٔ  ًَ َّی اہللُ  بُطُ ًَٔظاّئ َو٨َِ٧بُٔذُظ ًَٔظاّئ ٨َِ٧بُٔذ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َیرِشَ َٓ ًَزََِّلُئ ٨َِ٧بُٔذُظ ُُِسَوّة  َٟطُ  ًًَِلُظ َو إئ یُوكَی أَ َ٘

بُُط ُُِسَوةّ  َیرِشَ َٓ 

دمحم نب ینثم زنعی، دبعاولاہب یفقث، ویسن، نسح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک ےئل اکی 

انبےت ےھت افر اس زیکشمے ےک افرپ ےک ہصح وک ابدنھ دےتی ےھت افر اس زیکشمے ںیم  اارخ ےھت حبص وک مہ ذیبن زیکشمے ںیم ذیبن 

 وگھبےت وت اشؾ وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یپ ےتیل افر اشؾ وک ذیبن وگھبےت وت حبص وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یپ ےتیل ےھت۔

 ، ویسن، نسح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم زنعی، دبعاولاہب یفقث :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ےہ ۔اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الح

     736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز، اب٩ ابی حاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی   ٕ ىٔی اب٩َِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَا أَبُو أَُسِیٕس َحسَّ ا٢َ َز َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ َحاز٦ٔ

 ٔ کَا٧َِت ا٣َِزأَتُُط یَِو٣َئٕٔذ َخاز٣َُٔض٥ِ َوه َٓ ٔسطٔ  ٥َ فٔی ُْعِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أًٔسیُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َسِض١ْ اٟشَّ َٗ زُوُض  ٌَ ِٟ َی ا

َّی  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ِتُط إٔیَّاظُ َتِسُروَ٪ ٣َا َس َ٘ ا أَک١ََ َس َّ٤٠َ َٓ َٟطُ َت٤ََزإت ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ فٔی َتِوٕر  ِت  ٌَ َ٘ ٥َ أَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، انب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبادیس اسدعی ےن اینپ 

یک رضحت اوبادیس یک ویبی یہ اس دؿ اکؾ رک ریہ یھت افر دنہل یھب فیہ یھت رضحت لہس ےنہک ےگل  اشدی ںیم ر اؽ اہلل یک دتوت

 ہک  م اجےتن وہ ہک اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایک الپ ا اھت رات وک اس ےن اکی ڑبے ایپہل ںیم ھچک وجھکررںی وگھب دی ںیھت



 

 

 وہےئ وت اس ےن فیہ وگھبیئ وہیئ وجھکرںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک الپ دںی۔ وت بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس افرغ

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، انب ایب احزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

  یک زیچفں اک ایبؿےنیپ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواسیس ساًسی ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبسٟزح٩٤، ابی حاز٦، حرضت سہ١ رف٣اےت ہیں ٛہ :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  وَُّل أَتَی أَبُو أَُسِیٕس و َحسَّ ُ٘ َسِضًّل َي

ًَا َرُسو٢َ  َس َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أًٔسیُّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِتُط  اٟشَّ َ٘ ا أَک١ََ َس َّ٤٠َ َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 إٔیَّاظُ 

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعرلنمح، ایب احزؾ، رضحت لہس رفامےت ںیہ ہک اوبادیس اسدعی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم 

اہلل ہیلع فملس وک دتوت دی افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک نکیل اس ںیم ہی ذرک  ںیم آےئ افر اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص

 ںیہن ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس افرغ وہےئ وت اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ذیبن الپ ا۔

  ہک اوبادیس اسدعیہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعرلنمح، ایب احزؾ، رضحت لہس رفامےت ںیہ :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ابوُشا٪، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس، حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ  ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  اَ٪ َحسَّ َُشَّ ىٔی أَبَا  ٌِ ْس َي

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا رَفَ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ فٔی َتِوٕر ٩ِ٣ٔ حَٔحاَرةٕ  َٗ َِٟحٔسیٔث َو ٕس بَٔضَذا ا ٌِ ِتُط  َس َ٘ َش َٓ ا٦ٔ أ٣ََاثَِتُط  ٌَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

ُط بَٔذَٟٔک   َتُدؼُّ



 

 

نب لہس یمیمت، انب ایب رممی، دمحم اوباسغؿ، اوباحزؾ، لہس نب دعس، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی دحثی  دمحم

وقنمؽ ےہ افر اس ںیم رھتپ ےک ایپےل اک ذرک ےہ ہک بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اھکےن ےس افرغ وہےئ وت رضحت لہس ےن 

 ر رپ رصػ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک الپ ا۔وگھبیئ وہیئ اؿ وجھکرفں وک اخص وط

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

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

  

 یک زیچفں اک ایبؿےنیپ  :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪، ابوحاز٦، حرضت  ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم، ابوبرک ب٩ اسحٙ، ابوبرک، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣رطٖ، :  راوی

 سہ١ ب٩ سٌس

ا٢َ اب٩ُِ َسضِ  َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أَِخبََر٧َا و  َٗ  َٙ ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخبََر٧َا َحسَّ ١ٕ َحسَّ

اَ٪ أَ  ٖٕ أَبُو َُشَّ ْس َوصَُو اب٩ُِ ٣ُرَطِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ ذَُٔکَ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ِخبََرنٔی أَبُو َحاز٦ٔ

َِٟت فٔی أُُج٥ٔ  ٨َزَ َٓ ٔس٣َِت  َ٘ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ أ٣َََز أَبَا أَُسِیٕس أَِ٪ یُزِٔس١َ إ َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ َد َرُسو٢ُ اہللٔ   بَىٔی َسأًَسةَ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا رَخَ َٓ

ا ک٤َّ٠ََ  َّ٤٠َ َٓ َِّٜشْة َرأَِسَضا  إٔذَا ا٣َِزأَْة ٨َ٣ُ َٓ ٠َِیَضا  ًَ ََٓسَخ١َ  َّی َجائََضا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَِذتُ  ِس أَ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟت أًَُوذُ بٔاہللٔ ٨ِ٣َٔک  ا َٗ  ٥َ َّی َوَس٠َّ اُٟوا َصَذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت ََّل  ا َ٘ َٓ َضا أََتِسرٔی٩َ ٩ِ٣َ َصَذا  َٟ اُٟوا  َ٘ َٓ ٔک ٣ٔىِّی 

َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ َسِض١ْ  َٗ ٨ُِت أَِطَقی ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ُٛ َِٟت أ٧ََا  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجائَٔک َٟٔیِدُلَبٔک  ًَ ٠ًََِیطٔ اہللُ  َّی اہللُ  ٥َ  َػل َوَس٠َّ

 َٟ ِجُت  أََِخَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ اِس٨َٔ٘ا َٟٔشِض١ٕ  َٗ ٔة بَىٔی َسأًَسَة صَُو َوأَِػَحابُُط ث٥َُّ  َٔ َّی َج٠ََص فٔی َس٘ٔی َسَح َیِو٣َئٕٔذ َحً َ٘ ِٟ ُض٥ِ صََذا ا

ب٨َِا ٓٔیطٔ  رَشٔ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ َٔک ا ٨ََٟا َسِض١ْ ذَٟ َد  أََِخَ َٓ  ٕ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٔ َٗ ِیُتُض٥ِ ٓٔیطٔ  َ٘ أَِس ِبٔس  َٓ ًَ َس َذَٟٔک ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ ث٥َُّ اِسَتِوَصَبُط َب َٗ

ا٢َ اِس٨َٔ٘ا یَا َسِض١ُ  َٗ  َٙ ُط َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ إِٔسَح َٟ َوَصَبطُ  َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ  ا

نب دعس رفامےت ںیہ ہک  دمحم نب لہس یمیمت، اوبرکب نب ااحسؼ ، اوبرکب، انب ایب رممی، دمحم نب رطمػ، اوباسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس

ر اؽ اہلل ےک اسےنم رعب یک اکی تورت اک ذرک ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبادیس وک مکح رفام ا ہک اس تورت یک 

 رطػ اجؤ۔

 نب دعسدمحم نب لہس یمیمت، اوبرکب نب اقحس، اوبرکب، انب ایب رممی، دمحم نب رطمػ، اوباسغؿ، اوباحزؾ، رضحت لہس  :  رافی



 

 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ذیبن ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم دشت ہن دیپا وہیئ وہ افر ہن یہ اس ںیم ہشن دیپا وہا وہ وت فہ الحؽ ےہ ۔

     740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٠َ  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ و َحسَّ ِس ٤ََة  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ثَابٕٔت 

٤َِٟاَئ َوا٠َّٟبََن  َش١َ َوا٨َّٟبٔیَذ َوا ٌَ ِٟ اَب ک٠َُّطُ ا َ
َسؤی َصَذا اٟرشَّ َ٘ ِیُت َرُسو٢َ اہللٔ بٔ َ٘  َس

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، افعؿ، امحد نب ہملس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

  اس ایپےل ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ےنیپ یک  ماؾ زیچںی ینعی دہش افر ذیبن افر اپین افر دفدھ الپ ا ےہ۔اےنپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، افعؿ، امحد نب ہملس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...دفدھ ےنیپ ےک وجاز ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ ےنیپ ےک وجاز ںیم

     741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ُبری، ابوطٌبہ، ابواسحاٚ، بزاء :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ا  ب٩ُِ ٣ُ َّ٤َٟ  ُٙ ی سِّ اٟؼِّ

 َٕ ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٣ََزِر٧َا بَٔزا ٔلَی ا ََّٜة إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِج٨َا ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّی اہللُ  ًَٔلَع َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس  َٗ َو

َّی َرٔؿیُت  َب َحً رَشٔ َٓ أََتِیُتُط بَٔضا  َٓ َٟبَٕن  ِثَبّة ٩ِ٣ٔ  ُٛ ُط  َٟ َح٠َِبُت  َٓ ا٢َ  َٗ 

رکب دصقی دیبع اہلل نب اعمذ ربغی، اوبہبعش، اوبااحسؼ، رباء، اوبرکب دصقی، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا بج مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ہکم ےس رجہت رک ےک دمہنی ونمرہ یک رطػ ےلکن وت امہرا 

اکی رچفاےہ ےک اپس ےس زگر وہا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایپس یگل وہیئ یھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 



 

 

 ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل وھتڑا اس دفدھ دفاہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا وت آپ ںیہ

 ےن ایپ اہیں کت ہک ںیم وخش وہ ایگ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ربغی، اوبہبعش، اوبااحسؼ، رباء :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ ےنیپ ےک وجاز ںیم

     742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابو اسحاٚ ہ٤سانی، حرضت بزاء :  راوی

ث٨ََا َ  َحسَّ ث رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُت أَبَا ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ٨َا ُط

ا َّ٤َٟ و٢َ  ُ٘ ِٟبََراَئ َي ُت ا ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َِٟض٤َِسانٔیَّ َي َٙ ا َّ  إِٔسَح َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ طُ أَ ٌَ أَِتَب َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ََّٜة إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ٣َ ی اہللُ 

ُس  َشاَخِت رَفَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ًَا  َس َٓ ا٢َ  َٗ ُظ٥ٕ  ٌِ ُة ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ُج َٗ َُ اہلَل لٔی َوََّل رُسا ا٢َ اِز َ٘ َٓ طُ 

َس  َٓ ا٢َ  َٗ َک  ا٢َ أَبُو برَِکٕ اٟؼِّ أَُُضُّ َٗ ٤َزُّوا بَٔزاعٔی ٥ٕ٨ََُ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَع َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ أََخِذُت ًَا اہللَ  َٓ  ُٙ ی سِّ

أََتِیُتُط  َٓ َٟبَٕن  ِثَبّة ٩ِ٣ٔ  ُٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َح٠َِبُت ٓٔیطٔ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َسّحا  َّی َرٔؿیُت َٗ َب َحً َٓرَشٔ  بٔطٔ 

 این، رضحت رباء رفامےت ںیہ ہک بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
 
 ہکم دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ہ

ت رباء رفامےت ںیہ ہک ہمرہم ےس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت رساہق نب امکل مشعج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اعتبق رکےن اگل رضح

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک ےئل دب داع رفامیئ وت اس اک وھگڑا دسنھ ایگ رساہق ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے 

اہلل ےس داع یک ےئل اہلل اعتیل ےس داع رفامںیئ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہؤں اگ رافی ےتہک ںیہ ہک آپ ےن 

رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایپس یگل افر رکبویں ےک اکی رچفاےہ ےک اپس ےس زگر وہا رضحت اوبرکب ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی ایپہل ایل افر اس ںیم ر اؽ اہلل ےک ےئل دفدھ دفاہ افر فہ دفدھ ےل ےک ںیم آپ یلص اہلل

 ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ دفدھ ایپ اہیں کت ہک ںیم وخش وہایگ۔

 این، رضحت رباء :  رافی
 
 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ہ

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفدھ ےنیپ ےک وجاز ںیم

     743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًباز، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ًباز، ابوػٔوا٪، یو٧ص، زہزی، اب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ُ َحسَّ َواَ٪ أَِخبََر٧َا یُو٧ ِٔ ث٨ََا أَبُو َػ اََّل َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ  ُى َّٔلب٩ِٔ  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ًَبَّازٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ  ا٢َ َح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُص 

ُتٔیَ  ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٨ََوزَ  اب٩ُِ ا َٓ َٟبَٕن  ٕ َو َسَحِْٔن ٩ِ٣ٔ َخ٤ِز َ٘ َی بٔطٔ بٔإٔی٠َٔیاَئ بٔ ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ

ِو  َٟ ةٔ  ٔٔرِطَ َّٟٔذی َصَساَک ٠ِٟٔ َِٟح٤ُِس ِ ا ًَل٦ ا ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َُٟط ٔجبِرٔی١ُ  ا٢َ  َ٘ َٓ أََخَذ ا٠َّٟبََن  َٓ َِٟیض٤َٔا  ٔ ُتَک إ َِٟد٤َِز ََُوِت أ٣َُّ  أََخِذَت ا

زریہ نب رحب، انب ابعد، اوبوفصاؿ، ویسن، زرہی، انب ر بی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رعماج یک  دمحم نب ابع د،

رات تیب ادقملس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی رشاب افر اکی دفدھ اک ایپہل ال ا ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

دھ اک ایپہل ےل ایل رضحت ربجالیئ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہک  ماؾ رعتںیفی اس اہلل ےک ےئل دفونں یک رطػ داھکی افر رھپ دف

ںیہ ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رطفت یک دہاتی اطع رفامیئ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشاب اک ایپہل ےل ےتیل وت آپ یلص 

 اہلل ہیلع فملس یک اتم رمگاہ وہ اجیت۔

 دمحم نب ابعد، زریہ نب رحب، انب ابعد، اوبوفصاؿ، ویسن، زرہی، انب ر بی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 دفدھ ےنیپ ےک وجاز ںیم

     744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ اًْن، ١ٌ٘٣، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ٍَ أَبَا َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٤َُِٟشیَّٔب أ٧َ ب٩ِٔ ا

٥ِ یَِذَُکِ بٔإٔی٠َٔیاَئ  َٟ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وَُّل أ ُ٘  صَُزیَِزَة َي

اہلل یلص اہلل ہیلع  ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، زرہی، دیعس نب ر بی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ

 فملس یک دختم ںیم الےئ ےئگ رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک افر اس ںیم تیب ادقملس اک ذرک ںیہن ےہ۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، زرہی، دیعس نب ر بی، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ...ذیبن افر ربونتں وک ڈےنکھ ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن افر ربونتں وک ڈےنکھ ےک ایبؿ ںیم

     745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یس، ابوًاػ٥، اب٩ ٣ثىی، ؿحاک، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبس ب٩ ح٤ :  راوی

 ًبساہلل، حرضت ابوح٤یس ساًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ أَبٔی  ُض٥ِ  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس ک٠ُُّ ًَ َّی َو ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َـّ َحسَّ ث٨ََا اٟ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى اُک أَِخبََر٧َا ا حَّ

و٢ُ أَِخبََرنٔی أَبُو ح٤َُِیٕس اٟ ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ َّی اہللُ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ أًٔسیُّ  شَّ

َِٟیَص   ٍٔ َٟبَٕن ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ٘ٔی َسحٔ  َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ٤ََّا أ٣ُٔزَ ًَ ا٢َ أَبُو ح٤َُِیٕس إ٧ٔ َٗ ٠َِیطٔ ًُوّزا  ًَ زُُق  ٌِ ِو َت َٟ زَِتطُ َو ا٢َ أََّلَّ َخ٤َّ َ٘ َٓ ّزا  ٣َُد٤َّ

َِٟیًّل   َٙ ٠َ ِِ َِٟیًّل َوبٔاِِلَبَِوأب أَِ٪ ُت أَ  َٛ  بٔاِِلَِسَ٘ٔیٔة أَِ٪ تُو

، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اوبدیمح ریض اہلل زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبع نب دیمح، اوباعمص، انب ینثم، احضک، انب رججی

ع ےک اقمؾ ےس اکی دفدھ اک ایپہل ےل رک

قی 

 

ت

 اعتٰیل ہنع اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم 

 ڈاھاکن ویکں ںیہن ارگہچ زکلی یک اکی آڑ یہ ےس اس وک آ ا فہ ایپہل ڈاکھ وہا ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اس ایپہل وک

ڈکھ دےتی رضحت اوبدیمح رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رات وک زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ اک افر رات وک درفازفں وک دنب ر ےنھ اک مکح 

 رفام ا۔

اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اوبدیمح  زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبع نب دیمح، اوباعمص، انب ینثم، احضک، انب رججی، :  رافی

 اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن افر ربونتں وک ڈےنکھ ےک ایبؿ ںیم

     746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ زی٨ار ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، زَکیا ب٩ اسحٙ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ابوح٤یس ساًسی  :  راوی



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ َّطُ  و َحسَّ ٔ أ٧َ اََّل أَِخبََر٧َا أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ  َٙ یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح َوَزََکٔ

 ًَ َّی اہللُ  َّطُ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أًٔسیُّ أ٧َ و٢ُ أَِخبََرنٔی أَبُو ح٤َُِیٕس اٟشَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٟبَٕن ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َسٔح  َ٘ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 َٟ ِو٢َ أَبٔی ح٤َُِیٕس بٔا٠َِّٟی١ٔ َو َٗ یَّاُئ   ٥ِ یَِذَُکِ َزََکٔ

 اربامیہ نب دانیر ، رفح نب ابعدہ، انب رججی، زرک ا نب ااحسؼ ، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےئ افر رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک افر اس ںیم رات اک رفامےت ںیہ ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم دفدھ اک اکی ایپہل ال

 ذرک ںیہن ےہ۔

اربامیہ نب دانیر ، رفح نب ابعدہ، انب رججی، زرک ا نب اقحس، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اوبدیمح اسدعی ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ذیبن افر ربونتں وک ڈےنکھ ےک ایبؿ ںیم

     747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

اؤَیةَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَََّل َنِش٘ٔیَک ٧َبٔیّذا  َجابٔز َ٘ َٓ َٓاِسَتِشَقی   ٥َ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َسٕح ٓٔیطٔ ٧َبٔیْذ  َ٘ َحاَئ بٔ َٓ َد اٟزَُّج١ُ َيِشَعی  رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بَلَی  َ٘ ِو  َٓ َٟ زَِتُط َو َوَس٥ََّ٠ أََّلَّ َخ٤َّ

 ًَ زُُق  ٌِ َب َت رَشٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٠َِیطٔ ًُوّزا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل 

ر ض ایک اے اہلل ےک
ی ع

 

ب
ر اؽ ایک مہ آپ  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھتآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپین بلط رفام ا وت اکی آدیم 

 یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ذیبن الپںیئ آپ ےن رفام ا اہں وت فہ آدیم دفڑات وہا ت ال افر اکی ایپہل ےل رک آ ا سج ںیم ذیبن یھت ر اؽ اہلل

 آپ ےن فہ ذیبن یپ یل۔ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن اےس ڈاھاکن ویکں ںیہن ارگہچ اکی زکلی یہ اس رپ رھک دی اجیت رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوباصحل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ں وک ڈےنکھ ےک ایبؿ ںیمذیبن افر ربونت

     748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، ابوػاٟح، جابز ب٩ ًبساہلل، :  راوی

یَ  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٟطُ أَبُو َحسَّ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ يُ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز اَ٪ َوأَبٔی َػأٟٕح 

زَِتطُ  ٥َ أَََّل َخ٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ َٟبَٕن ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ٘ٔی َسٕح ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٠ًََِیطٔ ًُوّزاح٤َُِیٕس بٔ زُُق  ٌِ ِو َت َٟ   َو

شمع، اوبایفسؿ، اوباصحل، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےسج اوبدیمح اہک اجات ےہ امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ا

ع ےک اقمؾ ےس دفدھ اک اکی ایپہل ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

قی 

 

ت

فہ 

 ویکں ںیہن مک ازمک اس ےک رعض رپ اکی زکلی یہ رھک دی اجیت۔اوبدیمح ےس رفام ا ہک  م ےن اےس ڈاکھ 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، اوباصحل، اجرب نب دبعاہلل، :  رافی

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

  

 ... ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبؿ اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابوزبْر، حرضت جابز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ زُّبَِْر  ٕ ٩ِ َجابٔز

ٔٔئُوا ا ِ َِٟباَب َوأَك وا ا ُ٘ ٔ اَئ َوأ٠َُِ َ٘ وا اٟشِّ ُٛ وا اِْل٧َٔاَئ َوأَِو ا٢َ َُلُّ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیَلاَ٪ ََّل َیُح١ُّ َػل إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ اَد  َ ٟرسِّ

 َٓ ُٕ إ٧َٔاّئ  َتُح بَابّا َوََّل یَِٜٔظ ِٔ اّئ َوََّل َي َ٘ إٔ٪َّ ٔس َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ًَلَی إ٧َٔائٔطٔ ًُوّزا َویَِذَُکَ اِس٥َ اہللٔ  زَُق  ٌِ ٥ِ إَّٔلَّ أَِ٪ َي ُٛ ٥ِ َیحِٔس أََحُس َٟ إِٔ٪ 

َِٟباَب  وا ا ُ٘ ٔ ُٗتَِیَبُة فٔی َحٔسیثٔطٔ َوأ٠َُِ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ِٟبَِیٔت بَِیَتُض٥ِ َو ًَلَی أَص١ِٔ ا  ٦ُ َة ُترِضٔ َ٘ َُٔوِئش ِٟ  ا

، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک  م اےنپ ہبیتق نب دیعس، ثیل



 

 

وک ربونتں وک ڈاھکن د ا رکف افر زیکشمفں ےک ہنم ابدنھ د ا رکف افر درفازہ دنب رکایل رکف افر رچاغ اجھب د ا رکف ویکہکن اطیشؿ زیکشمفں 

وک یھب ںیہن وھکاتل افر ڈےکھ وہےئ ربنت اک ڈنکھ یھب ںیہن ااترات افر ارگ  م ںیم ےس یسک وک ڈےنکھ ےک ےئل ھچک  ںیہن وھکاتل افر درفازے

ہن ےلم وت رصػ ربنت رپ اس ےک رعض رپ اکی زکلی یہ رھک دی اجےئ افر اہلل اعتیل اک انؾ یھب ےل ےل وت ا ےس یہ رکان اچےئہ ویکہکن وچاہ 

( ینعی درفزہ دنب رکےن اک ذرک ںیہن ایک۔ولوگں ےک رھگ الج داتی ےہ ہبیتق
َ
اب و ا اْا َ

ْلُِق

 

ع َ
أ
َ
  ےن اینپ دحثی ںیم )ف

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 فں اک ایبؿےنیپ یک زیچ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابوزبْر، حرضت جابز یحٌی :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َِٟحٔسیٔث َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا  

ٔٔئُوا اِْل٧َٔاَئ أَِو َخ٤ِّ  ِٛ ا٢َ َوأَ َٗ َُّط  ًَلَی اِْل٧َٔائٔ ََُِْر أ٧َ  ٔ وز ٌُ ِٟ زٔیَف ا ٌِ ٥َِٟ یَِذَُکِ َت  زُوا اِْل٧َٔاَئ َو

ییحی نب ییحی، امکل، اوبزریب، رضحت اجرب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم 

( ربونتں وک ڈاھکن د
َ
اء َ

 

ي اِ فا اْلٔ
ُ
ِّر 
َم

 

خ

 
ْ
ف
َ
ائَ أ َ

 

ي اِ و ا اْلٔ
ُ

 

ْکِفی َ
أ
َ
  ا رکف ےک اافلظ ںیہ اس ںیم ربونتں رپ زکلی ےک ر ےنھ اک ذرک ںیہن ےہ۔) ف

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک  زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل  اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساہلل،اح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، ابوزبْر، جابز ب٩ ً :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ وا َحسَّ ُ٘ ٔ ٥َ أ٠َُِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

زُوا اِْل  ا٢َ َوَخ٤ِّ َٗ َُّط  ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث ََُِْر أ٧َ َِٟباَب  ِٟبَِیٔت ثَٔیابَُض٥ِ ا ًَلَی أَص١ِٔ ا  ٦ُ ا٢َ ُترِضٔ َٗ  ٧َٔیَة َو



 

 

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

َ اک ذرک ےہ افر فملس ےن اراشد رفام ا  م اےنپ درفازہ وک دنب رکف افر رھپ ثیل یک دحثی لقن

 

ة
َ
ِت 

 

اب فا اْلٓ
ُ
ِّر 
َم

 

خ

 یک  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم 

 رافی ےن ہی یھب اہک ےہ ہک اس ںیم ہی ےہ ہک وچاہ رھگ فاولں ےک ڑپکفں وک الج داتی ےہ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  

ًَلَی أَص٠ِٔطٔ  ِٟبَِیَت  ٦ُ ا ُة ُترِضٔ َ٘ َُٔوِئش ِٟ ا٢َ َوا َٗ  ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َو

 یک دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی

 افر اس دحثی ںیم ےہ ہک وچاہ رھگ فاولں وک الج داتی ےہ۔رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ 

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےنل ےک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکن اےت فتق ربونتں وک 

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جزیخ، ًلاء، حرضت جابز ب٩ ًبساہللاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، اب٩  :  راوی

َُّط َس  ًََلاْئ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼورٕ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ َحسَّ َٗ وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٔ٤

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓإَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِیَلاَ٪ ی٨ََِترٔشُ حٔی٨َئٕٔذ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ وا ٔػبَِیا٥َُِٜ٧  ُّٔ َُٜٓ إَٔذا کَاَ٪ ُج٨ُِح ا٠َِّٟی١ٔ أَِو أ٣ََِشِیُت٥ِ 

تَ  ِٔ ِیَلاَ٪ ََّل َي إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ وا اِس٥َ اہللٔ  وا اِِلَبَِواَب َواذَُِکُ ُ٘ ٔ وص٥ُِ َوأ٠َُِ َد٠ُّ َٓ ًَْة ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ب٥َُِٜ  ُح بَابّاَذَصَب َسا وا َٔقَ ُٛ ا َوأَِو ّ٘ ٠َ ِِ ٣ُ



 

 

 ٔٔ ِ ٠َِیَضا َطِیّئا َوأَك ًَ زُُؿوا  ٌِ ِو أَِ٪ َت َٟ وا اِس٥َ اہللٔ َو زُوا آ٧َٔیَت٥ُِٜ َواذَُِکُ وا اِس٥َ اہللٔ َوَخ٤ِّ  ئُوا ٣ََؼابٔیَح٥ُِٜ َواذَُِکُ

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ 

زگر رات اک ادنریھا  ا اشؾ وہ اجےئ وت  م اےنپ وچبں وک ابرہ ےنلکن ہن د ا رکف ویکہکن اطیشؿ اس فتق ےتلیھپ ںیہ رھپ بج رات یک اکی ڑھگی 

 رکف ویکہکن اطیشؿ دنب درفازے وک ںیہن وھکاتل افر اجےئ وت رھپ اںیہن وھچڑ ےتکس ںیہ افر درفازفں وک دنب رکایل رکف افر اہلل اک انؾ ےل ایل

 رھک زیکشمفں ےک ہنم اہلل اک انؾ ےل رک ابدنھ د ا رکف افر اہلل اک انؾ ےل رک اےنپ ربونتں وک ڈاھکن د ا رکف ارگہچ اؿ رپ یسک زیچ یک آڑ یہ

 دف افر  م اےنپ رچاغ اھجب د ا رکف۔

 رججی، اطعء، رضحت اجرب نب دبعاہللااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب  :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک  اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ بِ  ثَىٔی إِٔسَح ٍَ َجاَحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ًَِبسٔ اہللٔ ٩ُ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ بَٔز ب٩َِ 

زَّ َوَج١َّ  ًَ وا اِس٥َ اہللٔ  و٢ُ اذَُِکُ ُ٘ َّطُ ََّل َي ًََلاْئ إَّٔلَّ أ٧َ ا أَِخبََر  وَُّل ٧َِحّوا ٤٣َّٔ ُ٘  َي

ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رججی، رمعف نب دانیر ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ افر رھپ ذموکرہ 

( ینعی  م اہلل اک انؾ ےل ایل رکف ےک اافلظ ذموکر ںیہن َّ
َ
 

ج
َ
ف
َ
ِ َعّ
َ
 دحثی لقن یک یئگ افر اس دحثی ںیم )اْذرُکُفا اْْسَ اّللّ

 ؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رججی، رمعف نب دانیر ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحس :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

دنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک  اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم اب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر ، حرضت اب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ًلاء، ٤ًزو ب٩ زی٨ا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ َِٟحٔسیٔث  ًَأػ٥ٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا ا ث٨ََا أَبُو  لٔیُّ َحسَّ َٓ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟو َوایَةٔ  َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر ََکٔ ًََلإئ َو

 َرِوحٕ 

ء، رمعف نب دانیر ، رضحت انب رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس دحثی ابمرہک وک اطع افر ادمح نب امثعؿ ون،یل، اوباعمص، انب رججی، اطع

 رمعف نب دانیر ےس رفح یک رفاتی یک رطح لقن ایک ےہ۔

 ادمح نب امثعؿ ون،یل، اوباعمص، انب رججی، اطعء، رمعف نب دانیر ، رضحت انب رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 ب ےک ایبؿ ںیماابحتس

     756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، ابوزبْر، جابز، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر

َوأطَی٥ُِٜ َؤػبَِیا َٓ ٥َ ََّل تُزِٔس٠ُوا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ َّی ٥َُِٜ٧ إَٔذا َُااٟزُّبَِْر ٤ُِص َحً بَِت اٟظَّ

ٌَٔظائٔ  ِٟ ِح٤َُة ا َٓ َّی َتِذَصَب  ٤ُِص َحً َُابَِت اٟظَّ ٌُٔث إَٔذا  َیاكَْٔن َت٨َِب إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٌَٔظأئ  ِٟ ِح٤َُة ا َٓ  َتِذَصَب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  ارج رغفب وہ اجےئ وت  م اےنپ اجونرفں افر وچبں وک ہن وھچڑفں اہیں کت ہک اشؾ اک 

ادنریھا اجات رےہ ویکہکن ایشنیط  ارج ےک رغفب وہےت یہ وھچڑ د ے اجےت ںیہ اہیں کت ہک اشؾ اک ادنریھا افر ایسیہ متخ وہ 

 اجےئ۔

 ادمح نب ویسن، زریہ، اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ہن اکنےنل ےک ں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ  اےت فتق ربونت

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ سٔیا :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٕ ٔ َحٔسیٔث ُزَصِْر  ب٨َِٔحو

دبعارلنمح ایفسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس زریہ یک دحثی یک رطح دحثی  دمحم نب ینثم،

 لقن رکےت ںیہ

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ایفسؿ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہازٟیثی، یحٌی ب٩ سٌیس، جٌرف ب٩  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ًَِْزو ا٨َّٟ  ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَُسا٣َ َحسَّ ًَ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ  ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٔ اُٗٔس َحسَّ َِٟضاز َة ب٩ِٔ ا

 ٜٔ َٔ ب٩ِٔ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُت ا٠َِّٟیثٔیُّ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ی٥ٕ 

َٟیِ  ٨َٔة  إٔ٪َّ فٔی اٟشَّ َٓ اَئ  َ٘ وا اٟشِّ ُٛ وا اِْل٧َٔاَئ َوأَِو و٢ُ َُلُّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َّة ی٨َِز٢ُٔ ٓٔیَضا َوبَاْئ ََّل َی٤ُزُّ بٔإ٧َٔإئ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َُٔلاْئ أَِو  َِٟوبَائٔ  َِٟیَص  ٠ًََِیطٔ ؤکَاْئ إَّٔلَّ ٧َز٢ََ ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک ا َِٟیَص  إئ  َ٘  ٔس

، رمعف اندق، اہمش نب اقمس، ثیل نب دعس، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہدیثیل، ییحی نب دیعس، رفعج نب دبعاہلل نب مکح، اقعقع نب میکح

 ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک  م اےنپ ربونتں وک ڈاھکن ےک روھک افر زیکشمفں اک ہنم دنب رکف ویکہکن اسؽ ںیم اکی ایسی 

  ا زیکشمہ الھک وہا وہ اس ںیم دالخ وہ اجیت ےہ۔ رات وہیت ےہ ہک سج ںیم فاب انزؽ وہیت ےہ افر رھپ فہ فاب وج ربنت

رمعف اندق، اہمش نب اقمس، ثیل نب دعس، سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہدیثیل، ییحی نب دیعس، رفعج نب دبعاہلل نب مکح، اقعقع  :  رافی



 

 

 نب میکح، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 ب ےک ایبؿ ںیماابحتس

     759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی جہـِم، ٟیث ب٩ سٌس، حرضت ٟیث ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕس بَٔضَذا ا ٌِ َِٟیُث ب٩ُِ َس ث٨ََا  ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٨َٔة َیِو٣ّا َحسَّ إٔ٪َّ فٔی اٟشَّ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ِْلِٔس٨َازٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ََُِْر أ٧َ

َٔک فٔی کَا٧ُوَ٪ ا وَ٪ ذَٟ ُ٘ ًَأج٥ُ ٨ًَِٔس٧َا یَتَّ َ َٓاِِل ا٢َ ا٠َِّٟیُث  َٗ َِٟحٔسیٔث  ٢َی٨ِز٢ُٔ ٓٔیطٔ َوبَاْئ َوَزاَز فٔی آَٔخٔ ا  ِِلَوَّ

ی، ثیل نب دعس، رضحت ثیل نب دعس ریض

م

 

 ہ ض
خ

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن رصن نب یلع 

یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک اوہنں ےن رفام ا اسؽ ںیم اکی ااسی دؿ آات ےہ ہک سج ںیم فاب انزؽ وہیت ےہ 

َؽ" ںیم اس ےس ےتچب روہ۔
ّ
ف
َ
ا  َؿ اْلْ
ُ

 

ان
َ
 ےتہک ںیہ ہک امہری رطػ ےک یمجع ولگ "ک

ی، ثیل نب دعس، رضحت ثیل نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک  اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رک

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، حرضت سا٥ٟ  :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًُیَ  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِی٨ََة 

 ِ ا٢َ ََّل َتت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل وا ا٨َّٟاَر فٔی بُُیوت٥ُِٜٔ حَْٔن َت٨َا٣ُوَ٪ أَبٔیطٔ  ُٛ  رُ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی 

 وھچڑا رکف سج فتق ہک  م  ا اجؤ۔ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م اےنپ رھگفں ںیم آگ ہن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

ےک دعب ابرہ ہن اکنےنل ےک   اےت فتق ربونتں وک ڈاھےنکن زیکشمفں ےک ہنم ابدنےنھ درفازفں وک دنب رکےن رچاغ اھجبےن وچب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اجونرفں وک رغمب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طٌث، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوًا٣ز اطٌزی، ابوَکیب، ابوًا٣ز، سٌیس ب٩ ٤ًزو ا :  راوی

 ابواسا٣ہ، بزیس، ابوبززة، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ اہللٔ بِ  ُس ب٩ُِ  ثٔیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس یِٕب َحسَّ زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ٕ َوأَبُو  ٩ٔ ٤َُ٧ِْر

 َ ا٢َ اِحت َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ُى ِٔلَبٔی  ِٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ َوا٠َّٟ ًَلَی أَص٠ِٔطٔ بٔا َٚ بَِیْت  َر

ا حُسِّ  َّ٤٠َ َٓ ِی١ٔ  َٓ ا٠َّٟ ًَُسوٌّ َل٥ُِٜ  ٤ََّا هَٔی  ٔ ا٨َّٟاَر إ٧ٔ ا٢َ إٔ٪َّ َصٔذظ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظأ٧ِٔض٥ِٔ  ًَ َّی اہللُ  ٔٔئُوَصا َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ أَك َٓ إَٔذا ٤ِٔ٧ُت٥ِ 

 ٥ُِٜ٨ًَِ 

اعرم، اوبااسہم، ربدی، اوبربدة، دیعس نب رمعف ا ثع، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعرم ارعشی، اوبرکبی، اوب

رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رات وک دمہنی ونمرہ ےک اکی رھگ ںیم اس رھگ فاےل لج ےئگ بج ر اؽ اہلل 

 وت بج  م  اےن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ہی فاہعق ایبؿ ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہی آگ اہمتری دنمش ےہ

 وگل وت اےس اھجب د ا رکف۔

دیعس نب رمعف ا ثع، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعرم ارعشی، اوبرکبی، اوباعرم، اوبااسہم، ربدی،  :  رافی

 اوبربدة، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، خیث٤ہ، حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب :  راوی



 

 

٩ًَِ َخِیثَ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َة َحسَّ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َة  َٔ ٩ًَِ أَبٔی حَُذِي ٤ََة 

 َ ٧ ٨َّا إَٔذا َحرَضِ ُٛ ا٢َ  َّی اَٗ َّی یَِبَسأَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٍِ أَیِٔسی٨ََا َحً ـَ ٥ِ َن َٟ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥َ ا ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

ََٓذصَ   ٍُ َٓ ََّضا تُِس أ٧َ َٛ َحائَِت َجارٔیَْة  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ُط ٣َزَّّة ك ٌَ ٧َا ٣َ َّا َحرَضِ ٍَ یََسُظ َوإ٧ٔ ـَ َی أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ٍَ یََسَصا فٔی اٟلَّ ـَ َبِت َٟٔت

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٔ أََخَذ بَٔیٔسظ َٓ  ٍُ َٓ ٤ََّا یُِس أ٧َ َٛ ابٔیٌّ  ٥َ بَٔیسَٔصا ث٥َُّ َجاَئ أَِْعَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ إٔ٪َّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ِیَلاَ٪ َيِشَتٔح١ُّ  أََخِذُت بٔیَ  اٟظَّ َٓ َِٟحارَٔیٔة َٟٔیِشَتٔح١َّ بَٔضا  َُّط َجاَئ بَٔضٔذظٔ ا ٠َِیطٔ َوإ٧ٔ ًَ ا٦َ أَِ٪ ََّل یُِذََکَ اِس٥ُ اہللٔ  ٌَ َحاَئ اٟلَّ َٓ ٔسَصا 

ٔ إٔ٪َّ یََسُظ فٔی یَٔسی ٣َ  ِٔٔسی بَٔیٔسظ َّٟٔذی َن ٔ َوا أََخِذُت بَٔیٔسظ َٓ ابٔیِّ َٟٔیِشَتح١َّٔ بٔطٔ   ٍَ یَٔسَصابَٔضَذا اِِلَِْعَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ہمثیخ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج مہ یبن یلص اہلل ہیلع 

فملس ےک اسھت اھکان اھکےت ےھت وت مہ اےنپ اہوھتں وک اس فتق کت ںیہن ڈاےتل ےھت بج کت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشفع 

رفامےت افر اانپ اہھت ابمرک ہن ڈاےتل ہک اکی رمہبت مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اسھت اھکان اھکےن ںیم وموجد ےھت ہک ااچکن اکی ہن 

رھپ اکی ڑلیک آیئ وگ ا ہک اےس وکیئ اہکن راہ ےہ فہ اانپ اہھت اھکےن ںیم ڈاےنل یگل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل 

رفام ا یت آدیم دفڑات وہا آ ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس داہییت اک یھب اہھت ڑکپ ایل رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن داہی

اھکان اطیشؿ اےنپ ےئل ا ےس اھکےن وک الحؽ رک اتیل ےہ ہک سج رپ اہلل اک انؾ ہن ایل اجےئ انچہچن اطیشؿ اس ڑلیک وک ال ا اتہک فہ اےنپ ےئل 

 الحؽ رکے وت ںیم اس ڑلیک اک اہھت ڑکپ ایل رھپ فہ اطیشؿ اس داہییت آدیم وک ال ا اتہک فہ اس ےک ذرہعی ےس اانپ اھکان الحؽ رکےل وت ںیم

ےن اس اک یھب اہھت ڑکپ ایل مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اطیشؿ اک اہھت اس ڑلیک ےک اہھت ےک اسھت 

  ےہ۔ریمے اہھت ںیم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ہمثیخ، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایب

     763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، خیث٤ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابی حذئہ ارحيی، حرضت حذئہ ب٩  :  راوی

 ی٤ا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ َخِیَث٤ََة ب٩ِٔ  ٤ًَُِع  َ بََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص أَِخبََر٧َا اِِل



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا إٔذَا زًُٔی٨َا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٪ٔ ِٟامَیَ َة ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ حَُذِي َة اِِلَِرَحٔيیِّ  َٔ احَُذِي ٌَ َ ٔلَی ك ىَی ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ٌِ ََٓذََکَ ب٤َٔ  ٕ٦

ابٔیِّ  ٦َ ٣َحٔیَئ اِِلَِْعَ سَّ َٗ زُ َو ٤ََّا ترُِطَ أ٧َ َٛ َِٟحارَٔیٔة  زُ َوفٔی ا ٤ََّا یرُِطَ أ٧َ َٛ ا٢َ  َٗ اؤیََة َو ٌَ َِٟحارٔیَةٔ َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ ِب١َ ٣َحٔیٔئ ا َٗ  فٔی َحٔسیثٔطٔ 

َِٟحٔسیٔث ث٥َُّ َذََکَ اِس٥َ اہللٔ َوأَک١ََ   َوَزاَز فٔی آَٔخٔ ا

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ہمثیخ نب دبعارلنمح، ایب ذحہفی اریبح، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک بج مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت یسک اھکےن یک دتوت ںیم اجےت ےھت رھپ آےگ 

 رطح ذرک یک افر اس دحثی ںیم ڑلیک ےک آےن ےس ےلہپ داہییت آدیم ےک آےن اک ذرک ےہ افر دحثی دحثی اوباعمفہی یک دحثی یک

 ےک آرخ ںیم ہی زادئ ےہ ہک رھپ اہلل اک انؾ ایل افر اھک ا۔

اہلل ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ٰیسیع نب ویسن، اشمع، ہمثیخ نب دبعارلنمح، ایب ذحہفی اریبح، رضحت ذحہفی نب امیؿ ریض  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رک ب٩ ٧آٍ، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا٤ًع، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوب :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  َ ٩ًَِ اِِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨َٔیطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َِٟحارٔیَةٔ و َحسَّ ٦َ ٣َحٔیَئ ا سَّ َٗ ٔ َو از

ابٔیِّ  ِب١َ ٣َحٔیٔئ اِِلَِْعَ َٗ 

اوبرکب نب انعف، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس 

 دحثی ںیم ڑلیک ےک آےن وک داہییت آدیم ےک آےن ےس ےلہپ ذرک ایک ایگ ےہ۔

 ہنع اوبرکب نب انعف، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨زی، ؿحاک، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ً :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرن ًَأػ٥ٕ  ىٔی أَبَا  ٌِ اُک َي حَّ َـّ ث٨ََا اٟ ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ی أَبُو اٟزُّبَِْر

ََٓذََکَ اہلَل ٨ًَِٔس اہللٔ و٢ُ إَٔذا َزَخ١َ اٟزَُّج١ُ بَِیَتطُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ا٢َ  أ٧َ َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ  زُُخؤٟطٔ َو٨ًَِٔس ك

٥ِ٠َ یَِذَُکِ اہلَل ٨ًَِٔس زُ  َٓ ًََظاَئ َوإَٔذا َزَخ١َ  ِیَلاُ٪ ََّل ٣َبٔیَت َل٥ُِٜ َوََّل  ٥ِ یَِذَُکِ اٟظَّ َٟ ٤َِٟبٔیَت َوإَٔذا  ُت٥ِ ا ِٛ ِیَلاُ٪ أَِزَر ا٢َ اٟظَّ َٗ ُخؤٟطٔ 

َظاَئ  ٌَ ِٟ ٤َِٟبٔیَت َوا ُت٥ِ ا ِٛ ا٢َ أَِزَر َٗ ا٣ٔطٔ  ٌَ َ  اہلَل ٨ًَِٔس ك

ےن یبن دمحم نب ینثم زنعی، احضک، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک بج آدیم اےنپ رھگ دالخ وہات ےہ وت فہ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہےت 

فتق افر اھکان اھکےن ےک فتق اہلل اعتیل اک انؾ اتیل ےہ وت اطیشؿ اتہک ےہ ہک آج اہمترے ےئل اس رھگ ںیم رات زگارےن یک ہگج ہن یلم 

  اھکان اھکےن اک فتق اہلل اک انؾ ہن ےل وت اطیشؿ اتہک ےہ ہک رات زگارےن یک ہگج افر اشؾ اک اھکان لم ایگ۔افر بج

 دمحم نب ینثم زنعی، احضک، اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رض :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ث٨َٔیطٔ إِٔسَح و٢ُ َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ  أ٧َ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّط َس٤ٔ ا٣ٔطٔ َوإِٔ٪ إ٧ٔ ٌَ َ ٥ِ یَِذَُکِ اِس٥َ اہللٔ ٨ًَِٔس ك َٟ ا٢َ َوإِٔ٪  َٗ َُّط  ًَأػ٥ٕ إَّٔلَّ أ٧َ و٢ُ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی  ُ٘ َي

٥ِ یَِذَُکِ اِس٥َ اہللٔ ٨ًَِٔس زُُخؤٟطٔ  َٟ 

امےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص ااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

اہلل ہیلع فملس ےس انس اوباعمص یک رفاتی یک رطح آپ رفامےت ںیہ ہک افر اس دحثی ںیم ےہ ہک ارگ فہ اھکان اھکےت فتق اہلل اک انؾ 

 ںیہن اتیل افر اےنپ رھگ ںیم دالخ وہےت فتق اہلل اک انؾ ںیہن اتیل۔

 جی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب وصنمر، رفح نب ابعدہ، انب رج :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٩ًَِ َجاب  ٔ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ زُّبَِْر  ٕ ز

٤َا٢ٔ  ِیَلاَ٪ َیأِک١ُُ بٔاٟظِّ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٤َا٢ٔ  ا٢َ ََّل َتأِک٠ُُوا بٔاٟظِّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

یلص ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م ابںیئ اہھت ےس تم اھکؤ ویکہکن اطیشؿ ابںیئ اہھت ےس اھکات ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، ابوبرک ب٩  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٕب َواب٩ُِ أَب ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُى َّٔلب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ِٔ ی ٤ًََُز َوا٠َّٟ

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ  ُس ظ ٩ًَِ َجسِّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ اٟزُّصِزٔیِّ  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ِب بٔیَ  ٠ََِٓیرِشَ َب  ٠َِیأِک١ُِ بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ َوإَٔذا رَشٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا أَک١ََ أََحُس َٗ  ٥َ ُب بٔٔظ٤َأٟطٔ َوَس٠َّ ِیَلاَ٪ َیأِک١ُُ بٔٔظ٤َأٟطٔ َوَيرِشَ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ  ٤ٔی٨ٔطٔ 

ت اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، اوبرکب نب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع، رضح

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم اھکان اھکےئ وت اےس انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص

اچےئہ ہک فہ اےنپ داںیئ اہھت ےس اھکےئ افر بج ےیپ وت اےنپ داںیئ اہھت ےس ےیپ ویکہکن اطیشؿ اےنپ ابںیئ اہھت ےس اھکات ےہ افر ابںیئ 

 اہھت ےس اتیپ ےہ۔

 ریمن، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، اوبرکب نب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب :  رافی



 

 

 رمع، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیماھکےن ےنیپ ےک آداب 

     769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت زہزی :  راوی

 َ ث٨ََا أ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٠َِیطٔ ح و َحسَّ ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ َّی ب ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ی ح و َحسَّ

َیاَ٪  ِٔ ٔ ُس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ا  ٌّ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ َج٤ٔی ص٤َُا  اُ٪ لِٔکَ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا  َحسَّ

 ہبیتق، امکل نب اسن، رضحت زرہی ےس ایفسؿ یک دنسفں ےک اسھت دحثی وقنمؽ ےہ۔

 ت زرہیہبیتق، امکل نب اسن، رضح :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٠ہ، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، ٗاس٥ ب٩ ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، سا٥ٟ، حرضت سا٥ٟ ابوكاہز، رح٣ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٠َ٣َُة َحسَّ ا٢َ رَحِ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا و  اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ثَىٔی ٤ًَُزُ  َحسَّ ٕس  َوصِٕب َحسَّ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ثَُط  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ا٢َ ََّل  َحسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ب٩ََّ بٔضَ  ٍْ َیزٔیُس ٓٔیَضا َوََّل َیأِک٩٠ََُّ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بٔٔظ٤َأٟطٔ َوََّل َيرِشَ ٔ ا٢َ َوکَاَ٪ ٧َآ َٗ ُب بَٔضا  ِیَلاَ٪ َیأِک١ُُ بٔٔظ٤َأٟطٔ َوَيرِشَ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ا 

 ٥ِ ُٛ ٔ ََّل یَأِک٩٠ََُّ أََحُس اصٔز ٔلی بَٔضا َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی اٟلَّ ٌِ  َیأُِخُذ بَٔضا َوََّل ُي

 اہلل نب دبعاہلل نب رمع، اسمل، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ اوباطرہ، رحہلم، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب دمحم، اقمس نب دیبع

ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ ابںیئ اہھت ےس ہن اھکےئ افر ہن یہ رہزگ 

 افر ابںیئ اہھت ےس اتیپ ےہ افر انعف یک رفاتی ںیم ہی زادئ ےہ ہک اےنپ ابںیئ اہھت ےس ےیپ ویکہکن اطیشؿ اےنپ ابںیئ اہھت ےس اھکات ےہ
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  دمحم، اقمس نب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع، اسمل، رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     771    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زیس ب٩ حباب، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، حرضت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

إر حَ  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًرِٔکٔ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٔ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ َو ِٛ َ ثَىٔی إٔیَاُض ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل سَّ

ا٢َ ک١ُِ بَٔی٤ٔی٨َٔک  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔٔظ٤َأٟطٔ  َّی اہللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُجًّل أَک١ََ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َت َحسَّ ٌِ ا٢َ ََّل اِسَتَل َٗ  ٍُ ا٢َ ََّل أَِسَتٔلی َٗ

 ٜٔ ُط إَّٔلَّ اِل ٌَ ٔلَی ٓٔیطٔ ٣َا ٨َ٣َ َضا إ ٌَ َٓ ٤َا َر َٓ ا٢َ  َٗ  بِرُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، رکعہم نب امعر، رضحت ا اس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک اؿ ےک ابپ ےن اؿ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ےس ایبؿ ایک ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اےنپ ابںیئ اہھت ےس اھکان اھک ا وت

آدیم وک اےنپ داںیئ اہھت ےس اھک وت فہ آدیم ےنہک اگل ہک ںیم ااسی ںیہن رک اتکس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اےس ااھٹ یہ ہن ےکس اس 

 اہھت وک اےنپ ہنم کت ہن ااھٹ  ااےئ ةکت افر رغفر ےک افر یسک زیچ ےن اس رطح رکےن ےس ںیہن رفاک رافی ےتہک ںیہ ہک فہ آدیم اےنپ

 اکس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زدی نب ةحب، رکعہم نب امعر، رضحت ا اس نب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیماھکےن 

     772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ابوبرک، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، وٟیس ب٩ ٛثْر، وہب ب٩ ٛیشا٪ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَ  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ا َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ بٔی ٤ًََُز َج٤ٔی



 

 

َّی اہللُ ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ُِت فٔی َحِحز ُٛ ا٢َ  َٗ ُط ٩ِ٣ٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٌَ ِیَشاَ٪ َس٤ٔ َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ   ٕ ثْٔر ٠ًََِیطٔ َوَس َٛ ٥ََّ٠ َوکَا٧َِت یَسٔی  

ا ی٠َٔیَک  ا٢َ لٔی یَا ًَُُل٦ُ َس٥ِّ اہلَل َوک١ُِ بَٔی٤ٔی٨َٔک َوک١ُِ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ةٔ  َٔ ِح  َتٔلیُع فٔی اٟؼَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، فدیل نب ریثک، فبہ نب اسیکؿ، رمع نب اوبہملس، رضحت فبہ نب 

اتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمع نب ایب ہملس ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زری اسیکؿ ےس رف

رتتیب اھت افر ریما اہھت ایپےل ںیم بس رطػ وھگؾ راہ اھت وت آپ ےن ھجم ےس رفام ا اے ڑلےک اہلل اک انؾ ےل افر اےنپ داںیئ اہھت ےس 

 اھک افر اےنپ اسےنم ےس اھک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع، ایفسؿ، اوبرکب، ایفسؿ نب ہنییع، فدیل نب ریثک، فبہ نب اسیکؿ :  فیرا

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیماھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایب

     773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ابوبرک ب٩ اسحٙ، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ، وہب ب٩  :  راوی

 ٛیشا٪، ٤ًز ب٩ ابوس٤٠ہ، حرضت ٤ًز ب٩ ابی اس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ُس ب٩ُِ جَ  و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  َٙ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ًَلٓٔیٕ ا ُس ب٩ُِ  رَفٕ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٌِ

ا َٗ َُّط  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة أ٧َ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة  ًَ ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٢َ أَک٠َُِت َیِو٣ّا ٣َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُِ ٤٣َّٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔة  َٔ ِح َِٟح٥ٕ َحِو٢َ اٟؼَّ ٠ُِت آُخُذ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َح َٓ  ٥َ  ا َی٠ٔیَک َوَس٠َّ

حلہ، فبہ نب اسیکؿ، رمع نب اوبہملس، رضحت رمع  نسح نب یلع ولحاین، اوبرکب نب ااحسؼ ، انب ایب رممی، دمحم
حل
نب رفعج، دمحم نب رمعف نب 

  ہک اکی دؿ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےک اسھت اھکان اھک ا وت ںیم ےن ایپےل ےک اردرگد ےس 
 
ب  ہ 
ئ

 

ب

نب ایب اہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

 ام ا اےنپ رقبی ےس اھکؤ۔وگتش انیل رشفع رک د ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رف

حلہ، فبہ نب اسیکؿ، رمع نب اوبہملس،  :  رافی
حل
نسح نب یلع ولحاین، اوبرکب نب اقحس، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، دمحم نب رمعف نب 

 رضحت رمع نب ایب اہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٧اٗس، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًبیساہلل، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ و َحسَّ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ٠ًََِیطٔ ث٨ََا  َّی اہللُ   ٧ََهی ا٨َّٟٔيیُّ َػل

٩ًَِ اِخت٨َٔأث اِِلَِسَ٘ٔیةٔ   ٥َ  َوَس٠َّ

وبدیعس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رمعف نب اندق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل، ا

 ےن زیکشمفں وک ہنم اگل رک اپین ےنیپ ےس عنم رفام ا ےہ۔

 رمعف نب اندق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًتبہ، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل  رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة   ٩ٔ

ا٢َ ٧ََهی َٗ َّطُ  ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا َواصَٔضا و َس ِٓ َب ٩ِ٣ٔ أَ ٩ًَِ اِخت٨َٔأث اِِلَِسَ٘ٔیٔة أَِ٪ ُيرِشَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

  فملس ےن زیکشمفں وک اٹل رک اؿ ےک ہنم ےس ہنم اگل اک اپین ےنیپ ےس عنم رفام ا۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک آداب افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی :  راوی



 

 

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََاظ  ا٢َ َواِخت٨َٔاثَُضا َحسَّ َٗ َُّط  ٔ ٣ِٔث٠َُط ََُِْر أ٧َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا أَِ٪ ًَِبُس اٟزَّزَّ

َب ٨ِ٣ٔطُ  ٠ََب َرأُِسَضا ث٥َُّ يُرِشَ ِ٘  ُي

ؽ ےہ افر اس دحثی ںیم دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی وقنم

اث ہی ےہ ہک زیکشمفں ےک ہنم وک  اٹ ا اجےئ رھپ اس ےس ایپ اجےئ۔

 
  

 ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ اک اخ

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی :  رافی

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

  

 ...ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

     777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ائ٤ّٔاَحسَّ َٗ ٔب  ِ ٩ًَِ اٟرشُّ   َوَس٥ََّ٠ َزَجَز 

اہلل ہیلع فملس ےن ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ  دہاب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص

 ےس یتخس ےس ڈااٹن۔

 دہاب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم ڑھکے وہ رک

     778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساَّلًلی، سٌیس، ٗتازہ، ا٧ص، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ہظا٦، ٗتازہ،  :  راوی

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َو َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَی َحسَّ َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  َّی َحسَّ َّطُ ٤َُثى ٥َ أ٧َ َس٠َّ



 

 

ا٢َ َذاَک أرََشُّ أَِو أَِخَبُث  َ٘ َٓ َٓاِِلَک١ُِ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َتاَزةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ائ٤ّٔا  َٗ َب اٟزَُّج١ُ   ٧ََهی أَِ٪ َيرِشَ

ےس  دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اسن، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا ہک آدیم ڑھکے وہ رک اپین ےیپ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےن

 ے وہ رک اھکان اھکےن ےک ابرے ںیم رعض ایک وت آپ ےن رفام ا ہی وت افر یھب ز ادہ ربا افر دبرت ےہ۔ڑھک

دمحم نب ینثم، دبعاالیلع، دیعس، اتقدہ، اسن، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

     779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ،ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ہظا٦، ٗتازہ :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص 

َتاَزةَ  َٗ ِو٢َ  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو

 ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، رضحت اسن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح لقن رکےت ںیہ ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب

 افر اس ںیم رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ںیہن ایک۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ، اتقدہ، :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

     780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہساب ب٩ خًلز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابی ًیسٰی سواری، حرضت ابوسٌیس ٨ًہ خ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی ًٔیَسی اِِلُِسَوارٔیِّ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ َّی َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ا

ائ٤ّٔا َٗ ٔب  ِ ٩ًَِ اٟرشُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَجَز   اہللُ 



 

 

د، امہؾ، اتقدہ، ایب ٰیسیع  ااری، رضحت اوبدیعس ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دہاب نب الخ

 ےن ڑھکے وہ رک ےنیپ ےس یتخس ےس ڈااٹن ےہ۔

 دہاب نب الخد، امہؾ، اتقدہ، ایب ٰیسیع  ااری، رضحت اوبدیعس ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

     781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ار، زہزی، اب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٗتازہ، ابوًیسی سواری، زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظ :  راوی

 حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ َّی  ٤َُِٟثى ٕ َواب٩ِٔ ا ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس و َحسَّ ٌٔیٕس اُٟوا َحسَّ

ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی ًٔیَسی اِِلُِسَوارٔیِّ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٥َ ٧ََهی َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ائ٤ّٔا َٗ ٔب  ِ  ٩ًَِ اٟرشُّ

 نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اوبیسیع  ااری، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، انب اشبر، زرہی، انب ینثم، ییحی

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ڑھکے وہ رک ےنیپ ےس عنم رفام ا ےہ۔

ری زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، انب اشبر، زرہی، انب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، اتقدہ، اوبیسیع  ااری، رضحت اوبدیعس دخ :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ڑھکے وہ رک اپین ےنیپ یک رکاتہ ےہ ایبؿ ںیم

     782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساٟحبار ب٩ ًًلء، ٣زوا٪ ٓزاری، ٤ًزو ب٩ ح٤زہ، ابوُلٔا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہً :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح٤ِزََة أَِخ  زَارٔیَّ َحسَّ َٔ ِٟ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ِبُس ا ًَ ثَىٔی  َّطُ َحسَّ ٤ُِٟزِّیُّ أ٧َ اَ٪ ا َٔ ٍَ  بََرنٔی أَبُو ََُل َس٤ٔ

 َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ب٩ََّ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٥َ ََّل َيرِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٠َِیِشَت٘ٔئِ أَبَا صَُزیَِزَة َي َٓ  ٩ِ٤َ ٧َٔسَی 



 

 

 ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل دبعاابجلر نب العء، رمفاؿ زفاری، رمعف نب زمحہ، اوبافطغؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

 ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم ڑھکے وہ رک ہن ےیپ افر وج آدیم وھبؽ رک یپ ےل وت فہ اےس ےق رک ڈاےل۔

 دبعاابجلر نب العء، رمفاؿ زفاری، رمعف نب زمحہ، اوبافطغؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

     783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، ًاػ٥، طٌيی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوکا١٣ جحسری، ابوًوا٧ :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا َّی  و َحسَّ ِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َس

َب  رَشٔ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َز٣ِز٦ََ  ائ٥ْٔ  اہللُ  َٗ  َوصَُو 

حد ری، اوبتواہن، اعمص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 
خ 

اوباکلم 

 فملس وک ززمؾ اک اپین الپ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ ززمؾ ڑھکے وہ رک ایپ۔

حد ری، اوبتواہن، اعمص، یبعش، :  رافی
خ 

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباکلم 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

     784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪، ًاػ٥، طٌيی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  إض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ائ٥ْٔ َوَس٠َّ  َٗ ٕ ٨ِ٣َٔضا َوصَُو  ِٟو َب ٩ِ٣ٔ َز٣ِز٦ََ ٩ِ٣ٔ َز  ٥َ رَشٔ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، اعمص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ززمؾ اک اپین اکی ڈفؽ ےس ڑھکے وہ ایپ۔



 

 

 مص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، اع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

     785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رسیخ ب٩ یو٧ص، ہظی٥ ًاػ٥ احو٢، يٌ٘وب زورقی، اس٤ٌی١ ب٩ سًل٦، ہظی٥، ًاػ٥ احو٢، ٣ِْرہ، طٌيی، حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ِوَرق وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ًَأػ٥ْ اِِلَِحَو٢ُ ح و َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا رُسَ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ  یُّ َوإِٔس٤َ

 ًَ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَأػ٥ْ اِِلَِحَو٢ُ َو٣َُِْٔرةُ  ث٨ََا  ث٨ََا صَُظِی٥ْ َحسَّ وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ا٢َ َي َٗ ٌٔی١ُ أَِخبََر٧َا و  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ إِٔس٤َ ٩ِ اب٩ِٔ 

َب ٩ِ٣ٔ َز٣ِز٦ََ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَشٔ َّی اہللُ  ائ٥ْٔ  َػل َٗ  َوصَُو 

رسجی نب ویسن، میشہ اعمص اوحؽ، وقعیب دفرح ، اامسلیع نب مالؾ، میشہ، اعمص اوحؽ، ریغمہ، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ززمؾ اک اپین ڑھکے وہ رک ایپ۔

ب دفرح ، الیعمس نب مالؾ، میشہ، اعمص اوحؽ، ریغمہ، یبعش، رضحت انب ابعس رسجی نب ویسن، میشہ اعمص اوحؽ، وقعی :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

     786    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًاػ٥، طٌيی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ اب٩َِ  ٔيیَّ َس٤ٔ ٌِ ٍَ اٟظَّ ًَأػ٥ٕ َس٤ٔ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِیُت َرُسو٢َ ًَ  و َحسَّ َ٘ ا٢َ َس َٗ بَّإض 

ِٟبَِیٔت و ائ٤ّٔا َواِسَتِشَقی َوصَُو ٨ًَِٔس ا َٗ َب  رَشٔ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ َز٣ِز٦ََ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 فملس وک دیبع اہلل نب اعمذ، ہبعش، اعمص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ززمؾ اک اپین الپ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑھکے وہ رک ایپ افر آپ ےن تیب اہلل ےک اپس اپین بلط رفام ا۔



 

 

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش، اعمص، یبعش، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ززمؾ ڑھکے وہ رک ےنیپ ےک ایبؿ ںیم

     787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََاظ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ جَ  َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ص٤َُا  ٕ لِٔکَ زٔیز

 ٕ ِٟو أََتِیُتُط بَٔس َٓ ٔ َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ُط

ینثم، فبہ نب رجری، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب 

 ےہ افر اؿ دفونں رفاوتیں ںیم ےہ ہک ںیم ڈفؽ ےل رک آ ا۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اپین ربنت ںیم اسسن ےنیل یک رکاتہ افر ربنت ےس ابرہ نیت رمہبت اسسن ےل رک اپین ےنیپ

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماپین ربنت ںیم اسسن ےنیل یک رکاتہ افر ربنت ےس ابرہ نیت رمہبت اسسن ےل رک اپین ےنیپ

     788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز ث٘فی، ایوب ب٩ یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَیُّوَب  فٔیُّ  َ٘ ث٨ََا اٟثَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ  ٕ ثْٔر َٛ ٩ِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

َص فٔی اِْل٧َٔائٔ  َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی أَِ٪ یُت٨ََ  اہللُ 

یب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی انب ایب رمع یفقث، اویب نب ییحی نب ایب ریثک، دبعاہلل نب اوباتقدہ، رضحت دبعاہلل نب ا

 رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربنت ںیم اسسن ےنیل ےس عنم رفام ا ےہ۔

 انب ایب رمع یفقث، اویب نب ییحی نب ایب ریثک، رضحت دبعاہلل نب ایب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اپین ربنت ںیم اسسن ےنیل یک رکاتہ افر ربنت ےس ابرہ نیت رمہبت اسسن ےل رک اپین ےنیپ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًزرہ ب٩ ثابت انؼاری، ث٤ا٣ہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَزَِرَة ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َ و َحسَّ ًَِبسٔ اِِل ٩ًَِ ث٤َُا٣ََة ب٩ِٔ  ِنَؼارٔیِّ 

ُص فٔی اِْل٧َٔأئ ثًََل  َّٔ ٥َ کَاَ٪ یَت٨ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ثّااہللٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زعرہ نب اثتب ااصنری، ہماہم نب دبعاہلل نب اسن

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل نیت رمہبت اسسن ایل رکےت ےھت۔

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، زعرہ نب اثتب ااصنری، ہماہم نب دبعاہلل نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اپین ربنت ںیم اسسن ےنیل یک رکاتہ افر ربنت ےس ابرہ نیت رمہبت اسسن ےل رک اپین ےنیپ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     790    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌی، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، طیبا٪ ب٩ رفور، ًبساٟوارث، ابوًؼا٦، حرضت ا٧صیحٌی ب٩ یح :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٌٔیٕس ح و َحسَّ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ َس ِبُس ا ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ أَبٔی ًَٔؼا٦ٕ َحسَّ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا

ا٢َ کَاَ٪ َرُس  َٗ ُ َوأ٣َِ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َُّط أَِرَوی َوأَبَِزأ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ أب ثًََلثّا َوَي َ
ُص فٔی اٟرشَّ َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَت٨ََ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧ََْص و٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ُ َزأ

أب ثًََلثّا و َ
ُص فٔی اٟرشَّ َّٔ أ٧ََا أََت٨َ َٓ 

، رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، دبعاولارث نب دیعس، ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، اوباصعؾ

  ںیم نیت رمہبت اسسن ایل رکےت ےھت افر آپ رفامےت ںیہ ہک اس رطح رکےن ےس ریس ز ادہ وہیت ےہ افر ایپس یھب ز ادہ 

 

فملس پی

  وہں۔یتھجب ےہ افر اپین ز ادہ مضہ وہات ےہ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ںیم یھب ےنیپ ںیم نیت رمہبت اسسن اتیل

 ییحی نب ییحی، دبعاولارث نب دیعس، ابیشؿ نب رففخ، دبعاولارث، اوباصعؾ، رضحت اسن :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ابرہ نیت رمہبت اسسن ےل رک اپین ےنیپ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماپین ربنت ںیم اسسن ےنیل یک رکاتہ افر ربنت ےس

     791    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ہظا٦ زستوائی، ابوًؼا٦، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًَٔؼا٦ٕ  ِسَتَوائٔیِّ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ اٟسَّ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٩ًَِ یٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة   

ا٢َ فٔی اِْل٧َٔائٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دوتسایئ، اوباصعؾ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ

 ذموکرہ دحثی یک رطح وقنمؽ ےہ افر اس ںیم ربنت اک ذرک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ دوتسایئ، اوباصعؾ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ...اپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک اتس

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیم اپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک

     792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَِلی اِِلَِْعَ  َب ث٥َُّ أَ رَشٔ َٓ ٔ أَبُو برَِکٕ  ٩ًَِ َيَشارٔظ ابٔیٌّ َو ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ أَِْعَ ِس ٔطیَب ب٤َٔإئ َو َٗ ُتَٔی ب٠َٔبَٕن  َٓاِِلَی٩َ٤َِ أ ا٢َ اِِلَی٩َ٤َِ  َٗ  ابٔیَّ َو

، امکل، انب اہشب، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ییحی نب ییحی

ااسی دفدھ شیپ ایک ایگ ہک سج ںیم اپین الم ا وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ رطػ اکی داہییت آدیم افر ابںیئ رطػ رضحت 

 ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخد یپ رک داہییت آدیم وک اطع رفام ا افر آپ ےن رفام ا داںیئ رطػ ےس اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھٹیب

 رشفع رکان اچےئہ ہک افر رھپ ابںیئ رطػ ےس۔

 ییحی نب ییحی، امکل، انب اہشب، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زہْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہْر، حرضت  :  راوی

 ا٧ص

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ٕب َو٣َُح٤َّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُى َحسَّ ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا ٤َُ٧ِْر اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٟٔزَُصِْر

٤َِٟٔسی٨َةَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ًَرِشٕ َو٣َاَت َوأ٧ََا اب٩ُِ ُس  َوأ٧ََا اب٩ُِ 

ًَلَی خِٔس٣َ  َضاتٔی َیِحُثِث٨َىٔی  ٩َّ أ٣َُّ ُٛ ی٩َ َو ٕ فٔی ًرِٔشٔ َٟطُ ٩ِ٣ٔ بٔئِز ٕ َزأج٩ٕ َؤطیَب  َٟطُ ٩ِ٣ٔ َطاة َح٠َب٨َِا  َٓ ٠َِی٨َا َزاَر٧َا  ًَ ََٓسَخ١َ  تٔطٔ 

٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ یَا َرُس  َٟطُ ٤ًَُزُ َوأَبُو برَِکٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رَشٔ َٓ ارٔ  ًِٔم أَبَا برَِکٕ اٟسَّ ًَِلاُظ و٢َ اہللٔ أَ َ أ َٓ

اِِلَی٩َ٤َِ  َٓ ٥َ اِِلَی٩َ٤َِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ َو ا  ابٔیًّ  أَِْعَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زریہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت ریمی رمع دس اسؽ یھت افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ وہا  رفامےت ںیہ

وت ریمی رمع سیب اسؽ یھت افر ریمی امں ےھجم آپ یک دختم رکےن یک رتبیغ دیتی یھت اکی رمہبت آپ امہرے رھگ رشتفی الےئ وت 

 ےئل اکی اپیل وہیئ رکبی اک دفدھ دفاہ افر رھگ ےک ونکںیئ اک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک

ںیم شیپ ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ ایپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رضحت اوبرکب 

ت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ ےھٹیب وہےئ ےھت وت آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اطع رفامںیئ افر رضح

 ےن اکی داہییت آدیم وک وج آےکپ داںیئ رطػ اھٹیب اھت اطع رفام ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا داںیئ رطػ ےس رشفع رکان

 اچک ے افر رھپ ابںیئ رطػ ےس رشفع رکان اچےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، زریہ، رضحت اسن :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک

     794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤ٌی١ ب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ٌ٣ز ب٩ حز٦ ابی كواٟة انؼاری،  :  راوی

 ، ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٧ص ب٩ ٣اٟک

 ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة َو ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ

ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ ٣َ ًَ ث٨ََا  ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک ح و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ََٟة اِِلَِنَؼارٔیِّ أ٧َ ٕ أَبٔی كَُوا َٟطُ َحز٦ِ ُى  ِٔ ٨َٕب َوا٠َّٟ ٌِ َٗ

ٍَ أَ  َُّط َس٤ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ أََتا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ُث  ٧ََص ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ

 َٗ  ٔ َٟطُ َطاّة ث٥َُّ ُطبُِتطُ ٩ِ٣ٔ ٣َأئ بٔئِزٔی صَٔذظ َح٠َب٨َِا  َٓ َٓاِسَتِشَقی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َزار٧َٔا  َّی اہللُ  َّی َػل ًَِلِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ أ َٓ ا٢َ 

رَشٔ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٩ًَِ یَ اہللُ  ابٔیٌّ  ٔ َو٤ًَُزُ ؤَجاَصُط َوأَِْعَ ٩ًَِ َيَشارٔظ ٥َ َوأَبُو برَِکٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ٤ٔی٨ٔطٔ 

ا٢َ ٤ًَُزُ صََذا أَبُو برَِکٕ یَا َرُسو َٗ بٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ رُشِ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی رَفَ ًَِلی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ أ َٓ ٢َ اہللٔ یُزٔیطٔ إٔیَّاُظ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ابٔیَّ َوَتَزَک أَبَا برَِکٕ َو٤ًََُز َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِِلَِْعَ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ٥َ اِِلَی٨٤َُِوَ٪ اِِلَی٨٤َُِوَ٪ اِِلَی٨٤َُِوَ٪  َّ٠

هٔیَ  َٓ هَٔی ُس٨َّْة  أ٧ََْص  َٓ َٓهَٔی ُس٨َّْة   ُس٨َّْة 

 ااصنری، اسن نب امکل، دبعاہلل نب 

 

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم نب زحؾ ایب وطالة

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہملسم نب بنعق، امیلسؿ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر ا

امہرے رھگ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپین بلط رفام ا رفامےت ںیہ ہک مہ ےن اینپ رکبی اک دفدھ دفاہ افر اس ںیم اےنپ 

ملس یک دختم ںیم شیپ اس ونکںیئ اک اپین الم ا رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایپ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ رشتفی رفام 

 رطػ ےھت افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم افر اکی داہییت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ

اھٹیب اھت وت بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یپ رک افرغ وہےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی 

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ )رضحت رمع ریض اہلل ااشرہ ےک ادناز ںیم رعض رک رےہ ےھت ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل 

ےنیپ ےک ےئل د ا اجےئ( انچہچن ر اؽ اہلل ےن اس داہییت آدیم وک اطع رفام ا افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر  اعتٰیل ہنع وک

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وھچڑ د ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےلہپ داںیئ رطػ فاےل داںیئ رطػ فاےل داںیئ 

 یض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یہی تنس ےہ یہی تنس ےہ یہی تنس ےہ۔رطػ فاےل رضحت اسن ر

 ااصنری، اسن نب امکل،  :  رافی

 

ییحی نب اویب، ہبیتق، انب رجح، الیعمس نب رفعج، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم نب زحؾ ایب وطالة

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ساًسی، حرضت سہ١ ب٩ سٌس ساًسی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

سٕ  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  أًٔسیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ ا َحسَّ ٟشَّ

ٔ أَِطَیاْر  ٩ًَِ َيَشارٔظ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ ًَُُل٦ْ َو َب ٨ِ٣ٔطُ َو رَشٔ َٓ إب  ُتَٔی برَٔشَ ٥َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ أََتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ اہللٔ َػل ًَل٦ ُِ ا٢َ ٠ِٟٔ َ٘ َٓ  

 ُ ًَل٦ُ ََّل َواہللٔ ََّل أُوثٔز ُِ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ًِٔلَی َصُؤََّلٔئ  ُ ٔ  أ ٥َ فٔی یَٔسظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َت٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ  ب٨َٔٔؼیٔيی ٨ِ٣َٔک أََحّسا 

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

الیئ یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ یپ افر آپ ےک داںیئ رطػ اکی ڑلاک اھٹیب اھت افر ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ےنیپ یک وکیئ زیچ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ زبرگ رضحات ےھٹیب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ڑلےک ےس رفام ا ایک وت ےھجم ےلہپ اؿ 

ض ایک ںیہن اہلل یک مسق ریما فہ ہصح وج ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس زبرگ رضحات وک الپےن یک ااجزت داتی ےہ وت اس ڑلےک ےن رع

 ےس لم راہ ےہ ںیم یسک وک ںیہن دانی اچاتہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایپہل اس ےک اہھت رپ رھک د ا۔

 اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوباحزؾ، لہس نب دعس اسدعی، رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض  :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اپین  ا دفدھ اؿ یسیج یسک زیچ وک رشفع رکےن فاےل ےک داںیئ رطػ ےس میسقت رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     796    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩  :  راوی

 سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕ ح و َحسَّ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ًَِبسٔ َحسَّ ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ص٤َُا  ارٔیَّ لِٔکَ َ٘ ِٟ ٩ِٜٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا َت٠َُّط َوَل َٓ وََّل  ُ٘ ٥َِٟ َي ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو



 

 

ًَِلاُظ إٔیَّاظُ فٔی رَٔو  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ وَب  ُ٘ ٌِ  اَیٔة َي

ییحی نب ییحی، دبعازعلسینب ایب احزؾ، ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، لہس نب دعس، رضحت لہس نب دعس 

لہ اک ظفل دفون

 

ں رفاوتیں ںیم ںیہن ےہ نکیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح لقن رکےت ںیہ افر فت

 وقعیب یک رفاتی ںیم ےہ ہک اؿ وک دے د ا۔

ییحی نب ییحی، دبعازعلسینب ایب احزؾ، ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ...اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابو٤ًز، اسحٙ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ًلاء، حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ إِٔس  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُٙ َحسَّ ث٨ََا َح وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ أَِخبََر٧َا و 

٥َ إَٔذا أَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ًَل َی٤َِشِح ُس َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ک١ََ أََحُس

َضا َ٘ ٌٔ َضا أَِو ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّی َی٠ِ  یََسُظ َحً

 نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب اوبرمع، ااحسؼ ، ایفسؿ، رمعف نب اطعء، انب ابعس، رضحت انب ابعس ریض اہلل اوبرکب

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم اھکان اھکےئ فہ اانپ

 ہن رکے بج کت ہک اےس اچٹ ہن ےل  ا اٹچ ہن دے۔اہھت اصػ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب اوبرمع، اقحس، ایفسؿ، رمعف نب اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

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

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بازہ، اب٩ ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ًبس ب٩ ح٤یس، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، زہْر ب٩ رحب، روح ب٩ ً :  راوی

 جزیخ، ًلاء، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََرنٔی أَ  ث٨ََا  ٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ا  ٌّ ًَأػ٥ٕ َج٤ٔی بُو 

ٕب  ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُت اب٩َِ  ح و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًََلاّئ َي ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َوا٠َّٟ

ًَل ی٤ََِش  َٓ ا٦ٔ  ٌَ ٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ُٛ ٥َ إٔذَا أَک١ََ أََحُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ َضاِح یََس ًَبَّإض َي َ٘ ٌٔ َضا أَِو ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّی ی٠َِ  ُظ َحً

اہرفؿ نب دبع اہلل، اجحج نب دمحم، دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رججی، زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اطعء، رضحت انب 

یئ آدیم اھکان اھکےئ وت اانپ اہھت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا بج  م ںیم ےس وک

 اصػ ہن رکے بج کت ہک اےس اچٹ  ا اٹچ ہن دے۔

اہرفؿ نب دبعاہلل، اجحج نب دمحم، دبع نب دیمح، اوباعمص، انب رججی، زریہ نب رحب، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اطعء، رضحت  :  رافی

 انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت اب٩ ٌٛب ب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ٣ح :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  اُٟوا َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ سٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  

ُط  إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌَ ُٙ أََػابٔ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٠َِ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ا٦ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ًَلَث ٩ِ٣ٔ اٟلَّ اٟثَّ

ًَِبٔس اٟزَّ  ٩ًَِ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة فٔی رَٔواَیتٔطٔ  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ اٟثًََّلَث َو َٟ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو ٕب  ٌِ َٛ  ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، دمحم نب اح م، انب دہمی، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، رضحت انب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

 

ملس اھکان اھکےن ےک اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع ف

دعب اینپ ونیتں اایلگنں اچٹ رےہ ںیہ انب اح م ےن نیت اک ذرک ںیہن ایک افر انب ایب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم ک  دبعارلنمح نب بعک 

 ک  رہیب ےک اافلظ ذرک ےئک ںیہ۔

، رضحت انب بعک نب امکل ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، دمحم نب اح م، انب دہمی، ایفسؿ، دعس نب اربامیہ :  رافی

 اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، اب٩ ٌٛب، ٣اٟک، حرضت اب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ٩ًَِ َحسَّ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس

ِب١َ أَ  َٗ ُٙ یََسُظ  ٌَ ٍَ َوی٠َِ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِک١ُُ بَٔثًَلٔث أََػاب َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ِ٪ ی٤ََِشَحَضاأَبٔیطٔ 

انب بعک، امکل، رضحت انب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ  ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، دبعارلنمح نب دعس،

ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس نیت اویلگنں ےک اسھت اھکےت ےھت افر اےنپ اہھت ابمرک 

 اصػ رکےن ےس ےلہپ اچٹ ےتیل ےھت۔

 دبعارلنمح نب دعس، انب بعک، امکل، رضحت انب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ،  :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ہظا٦، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ٌٛب، حرضت  :  راوی

 ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔب ب٩ِٔ و َحسَّ ٌِ َٛ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ  ًَ ٕس أَ٪َّ  ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ



 

 

َّی اہللُ ثَُض٥ِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َحسَّ ٕب أ٧َ ٌِ َٛ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕب أَِخبََرُظ  ٌِ َٛ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٣َأٟٕک أَِو  ًَ ٥َ کَاَ٪ َیأِک١ُُ بَٔثًَلٔث  

َضا َ٘ ٌٔ َٟ  َْ إَٔذا رَفَ َٓ  ٍَ ٔ  أََػاب

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، دبعارلنمح نب دعس، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل 

اھکان اھکےت ےھت افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اھکان اھک اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس نیت اویلگنں ےک اسھت 

 رک افرغ وہ اجےت وت اؿ اویلگنں وک اچٹ ےتیل۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اشہؾ، دبعارلنمح نب دعس، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، ًبساہلل ب٩ ٌٛب، حرضت ٌٛب ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦، ً :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبَس اٟ ًَ ٕس أَ٪َّ  ٌِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک و َحسَّ ٌِ َٛ زَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَاُظ أَِو أََحُسص٤َُا  ٕب َحسَّ ٌِ َٛ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو  ِیطٔ َوَس٠َّ

اہلل اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ، دبعارلنمح نب دعس، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل ریض 

 اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک ےہ۔

اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ، دبعارلنمح نب دعس، دبعارلنمح نب بعک نب امکل، دبعاہلل نب بعک، رضحت بعک نب امکل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوزبْر، حرضت  :  راوی



 

 

ٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٥َ أ٣ََزَ و َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٥ُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ةٔ َو َٔ ِح ٍٔ َواٟؼَّ ٔ ٙٔ اِِلََػاب ٌِ ةُ ب٠َٔ َٛ ِٟبََر  ََّل َتِسُروَ٪ فٔی أَیِّطٔ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اایلگنں 

 تک سک ےصح ںیم ےہاچےنٹ افر ایپہل اصػ رکےن اک مکح رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیہن اجےتن ہک رب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچ

     804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل :  راوی

َیا ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ٪ُ

َِٟیأِک٠َُِضا َو  ٠ِی٤ُِٔم ٣َا کَاَ٪ بَٔضا ٩ِ٣ٔ أَّذی َو َٓ ٠َِیأُِخِذَصا  َٓ  ٥ِ ُٛ ٤َُة أََحٔس ِ٘ ِت ُٟ ٌَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َو ِیَلأ٪ َوََّل َی٤َِشِح ًَ ًَِضا ٠ٟٔظَّ ََّل یََس

ُة و یََسظُ  َٛ ِٟبََر ا٣ٔطٔ ا ٌَ َ َّطُ ََّل یَِسرٔی فٔی أَیِّ ك إ٧ٔ َٓ طُ  ٌَ َٙ أََػابٔ ٌَ َّی ی٠َِ ٨ِٔ٤ِٟٔسی١ٔ َحً  بٔا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 رگ اجےئ وت اےس ااھٹ رک دنگیگ فریغہ اصػ رک ےک اھک ےل افر اس ےمقل وک اطیشؿ ےک ےئل ہن بج  م ںیم ےس یسک آدیم اک ہمقل ےچی

وھچڑے افر اانپ اہھت وتہیل رفامؽ ےس اصػ ہن رکے بج کت ہک اینپ اایلگنں اچٹ ہن ےل ویکہکن فہ ںیہن اجاتن ہک ربتک سک اھکےن 

 ںیم ےہ۔

 ، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہللدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوزاؤز حرفی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ :  راوی



 

 

 َ ث ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ یُّ ح و َحسَّ َِٟحرَفٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ا ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  ٚٔ لِٔکَ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ٨َا 

َیاَ٪  ِٔ َضا َو٣َ  ُس َ٘ ٌٔ َضا أَِو ی٠ُِ َ٘ ٌَ َّی َی٠ِ ٨ِٔ٤ِٟٔسی١ٔ َحً ٔ ٣ِٔث٠َُط َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا َوََّل َی٤َِشِح یََسُظ بٔا َسظُ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ا َب

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد رفحی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، ایفسؿ ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ افر اؿ دف

 رفاوتیں ںیم ےہ ہک فہ اےنپ اہھت وک وتہیل رفامؽ ےس اصػ ہن رکے بج کت ہک اینپ اایلگنں اچٹ  ا اٹچ ہن دے۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد رفحی، دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   باب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ بِ  َّی اہللَُحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ُ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  

 َ ُظ ٨ًَِٔس ك َّی یَِحرُضَ ٥ِ ٨ًَِٔس ک١ُِّ َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ َطأ٧ِٔطٔ َحً ُٛ ِیَلاَ٪ یَِحرُضُ أََحَس و٢ُ إٔ٪َّ اٟظَّ ُ٘ ٤َُة َي ِ٘ ٥ِ ا٠ُّٟ ُٛ َلِت ٩ِ٣ٔ أََحسٔ َ٘ إَٔذا َس َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ

 ٌَ ِٙ أََػابٔ ٌَ ٠َِی٠ِ َٓ  َْ إٔذَا رَفَ َٓ ِیَلأ٪  ًَِضا ٠ٟٔظَّ ٠ُِی٤ِٔم ٣َا کَاَ٪ بَٔضا ٩ِ٣ٔ أَّذی ث٥َُّ َٟٔیأِک٠َُِضا َوََّل یََس ا٣ٔطٔ َٓ ٌَ َ َُّط ََّل یَِسرٔی فٔی أَیِّ ك إ٧ٔ َٓ ُط 

ةُ  َٛ ِٟبََر  َتُٜوُ٪ ا

ہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ امثعؿ نب ایب 

یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اطیشؿ  م ںیم ےس رہ اکی آدیم ےک اپس اس ےک رہ اکؾ ےک فتق وموجد راتہ ےہ اہیں کت ہک اس 

 اس ےک اپس وموجد وہات ےہ وت ذہلا بج  م ںیم ےس یسک ےس ہمقل رگ اجےئ وت اےس اچک ے ہک فہ آدیم ےک اھکان اھکےن ےک فتق یھب

اس ےس دنگیگ فریغہ وج اس ہمقل ےک اسھت گل یئگ وہ اصػ رکے رھپ اےس اھک اجےئ افر اس ہمقل وک اطیشؿ ےک ےئل ہن وھچڑ افر بج 

  فہ ںیہن اجاتن ہک ربتک اھکےن ےک سک ےصح ںیم ےہ۔اھکان اھک رک افرغ وہ اجےئ وت اینپ اایلگنں اچٹ ےل ویکہکن

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

  ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماھکان اھکےن



 

 

     807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٔلَی و َحسَّ ٥ِ إ ُٛ ٤َُة أََحٔس ِ٘ َلِت ُٟ َ٘ ٔ إَٔذا َس ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا 

٥ِ و ُٛ ِیَلاَ٪ یَِحرُضُ أََحَس َِٟحٔسیٔث إٔ٪َّ اٟظَّ ٢َ ا ٥َِٟ یَِذَُکِ أَوَّ َِٟحٔسیٔث َو  آَٔخٔ ا

ٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی ےہ ہک بج  م ںیم ےس یسک اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، رضحت اشمع ریض اہلل اعت

 آدیم ےس ہمقل رگ اجےئ آرخ دحثی کت افر اس دحثی ںیم ادتبایئ ابت ہک اطیشؿ اہمترے اپس وموجد راتہ ےہ ذرک ںیہن ایک۔

 اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َوأَبٔی ُس  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ

٠َِیطٔ  ًَ ٥َ َوَذََکَ  اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٙٔ َو ٌِ ٤ََة ٧َِحَو َحٔسیثٔض٤َٔا َوَس٥ََّ٠ فٔی ذَِٔکٔ ا٠َّٟ ِ٘  ا٠ُّٟ

اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اشمع، اوباصحل، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص

 دحثی لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم ہمقل رگےن اک یھب ذرک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف، اشمع، اوباصحل، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣ح٤س ب٩ حات٥، ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبسی، بہز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ و َحسَّ ث٨ََا ثَابْٔت   َس٤َ٠ََة َحسَّ



 

 

 ٌٔ َٟ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا أَک١ََ ك ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُِی٤ِٔم َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٥ِ ُٛ ٤َُة أََحسٔ ِ٘ َلِت ُٟ َ٘ ا٢َ إَٔذا َس َٗ ا٢َ َو َٗ ًَلَث  طُ اٟثَّ ٌَ َٙ أََػابٔ

٥ُِ ََّل تَ  َّٜ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ َة  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ ِیَلأ٪ َوأ٣َََز٧َا أَِ٪ َنِش٠َُت ا ًَِضا ٠ٟٔظَّ َِٟیأِک٠َُِضا َوََّل یََس ٨َِضا اِِلََذی َو ةُ ًَ َٛ ِٟبََر ا٥ُِٜ٣ٔ ا ٌَ َ  ِسُروَ٪ فٔی أَیِّ ك

 نب اح م، اوبرکب نب انعف دبعی، زہب، امحد نب ہملس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل بج اھکان اھکےت دمحم

وت اینپ ونیتں اایلگنں اچت ے ےھت رضحت اسن ریض اہلل ےن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ بج  م ںیم ےس یسک آدیم اک وکیئ 

وت اےس اچےئہ ہک اےس اصػ رکےک اھک اجےئ افر اس ہمقل وک اطیشؿ ےک ےئل ہن وھچڑے افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ہمقل رگ اجےئ

ںیمہ ایپہل اصػ رکےن اک مکح رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک  م ںیہن اجےتن ربتک اہمترے اھکےن ےک وکؿ ےس ہصح 

 ںیم ےہ۔

 رکب نب انعف دبعی، زہب، امحد نب ہملس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، اوب :  رافی

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

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہیب، سہی١، حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ  ةَ و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ُة و َٛ ِٟبََر َّطُ ََّل یَِسرٔی فٔی أَیَّتٔض٩َّٔ ا إ٧ٔ َٓ طُ  ٌَ ِٙ أََػابٔ ٌَ ٠َِی٠ِ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا أَک١ََ أََحُس َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

فملس ےن رفام ا بج  م ںیم  دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 ےس وکیئ آدیم اھکان اھکےئ وت اےس اچک ے ہک فہ اینپ اایلگنں اچٹ ےل ویکہکن فہ ںیہن اجاتن ہک ربتک سک ام یل ںیم ےہ۔

 دمحم نب اح م، زہب، فبیہ، لیہس، رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اھکان اھکےن ےک دعباایلگنں افر ربنت اچےٹن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     811    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ٧آٍ، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ٣ہسی، ح٤از، حرضت ح٤ا :  راوی



 

 

اْز بَٔضَذ  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ىٔی اب٩َِ ٣َِضسٔٓیٕ  ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨َٔیطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ا٢َ َحسَّ َٗ َّطُ  ٔ ََُِْر أ٧َ ا اِْلِٔس٨َاز

ِٟبَرَ  ا٥ُِٜ٣ٔ ا ٌَ َ ا٢َ فٔی أَیِّ ك َٗ َة َو َٔ ِح ٥ِ اٟؼَّ ُٛ َِٟیِش٠ُِت أََحُس ُة أَِو یَُباَرُک َل٥ُِٜ َو َٛ 

اوبرکب نب انعف، دبعارلنمح، انب دہمی، امحد، رضحت امحد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ایس رطح دحثی وقنمؽ ےہ 

  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم رہ اکی آدیم ایپہل اصػ رک ےل افر آپ یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفام ا اہمترے سک اھکےن ںیم ربتک ےہ  ا اہمترے ےئل ربتک وہیت ےہ۔

 اوبرکب نب انعف، دبعارلنمح، انب دہمی، امحد، رضحت امحد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ھت رپ ھچک افر آدیم یھب آاجںیئ وت زیمابؿ ایک رکے ۔ارگ امہمؿ ےک اس

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ امہمؿ ےک اسھت رپ ھچک افر آدیم یھب آاجںیئ وت زیمابؿ ایک رکے ۔

     812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز، ا٤ًع، ابووائ١، حرضت ابو٣شٌوز انؼاریٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طبیہ، جزی :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ٌٔیٕس َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَت ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ اِِل

ا٢َ کَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٕ اِِلَِنَؼارٔیِّ  وز ٌُ َّی اہللُ ٣َِش أَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٦ْ رَفَ َٟحَّ َٟطُ ًَُُل٦ْ  ِیٕب َوکَاَ٪  ٌَ َٟطُ أَبُو ُط ا٢ُ  َ٘ اِِلَِنَؼارٔ يُ

 ِّ إٔن َٓ ا٣ّا َٟٔد٤َِشٔة َنرَفٕ  ٌَ َ ٨ََٟا ك  ٍِ ًَل٣ٔطٔ َویَِحَک اِػ٨َ ُِ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ  ََ ِٟحُو َٖ فٔی َوِجضٔطٔ ا َز ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی ی أُرٔیُس أَِ٪ أَزِ ًَ ًَُو ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ًَاظُ  ََٓس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ث٥َُّ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َؼ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخا٣َٔص َخ٤َِشٕة  ُض٥ِ َرُج١ْ  اہللُ  ٌَ َخا٣َٔص َخ٤َِشٕة َواتََّب

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َِٟباَب  َّ ا ا ب٠ََ َّ٤٠َ ا٢َ ََّل ب١َِ آَذُ٪ َٓ َٗ  ٍَ َٟطُ َوإِٔ٪ ٔطئَِت َرَج إِٔ٪ ٔطئَِت أَِ٪ َتأَِذَ٪  َٓ ٨َا  ٌَ َس٥ََّ٠ إٔ٪َّ صََذا اتََّب

ُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٟ 

ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہیبش، رجری، اشمع، اوبفالئ، رضحت اوبوعسمد ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ااصنر اک اکی 

 ےسج اوببیعش اہک اجات ےہ اس اک اکی الغؾ اھت وج وگتش ک اچ رکات اھت اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی وت اس ےن آدیم اھت

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ اونر ںیم وھبک ےک آاثر اچہپؿ ےئل اوببیعش ےن اےنپ الغؾ ےس اہک ہک امہرے ےئل اپچن آدویمں اک 

ہکن ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دتوت رکان اچاتہ وہں افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اپوچنں ںیم اپوچنںی ںیہ رافی ےتہک اھکان ایتر رکف ویک



 

 

ںیہ ہک اس الغؾ ےن مکح ےک اطمقب اھکان ایتر رکد ا رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک البےن ےک ےئل آیکپ دختم ںیم آ ا آپ یلص اہلل 

 ےس اپوچنںی ےھت افر آپ ےک اسھت اکی افر آدیم ےھچیپ لچ زپا بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس درفازہ رپ ےچنہپ وت یبن ہیلع فملس اپوچنں ںیم

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ وت اچےہ وت اےس ااجزت دے دے فرہن ہی فاسپ ولٹ اجےئ اوببیعش ےن رعض ایک ںیہن اے اہلل 

 ےک ر اؽ ںیم اس وک ااجزت داتی وہں۔

 ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہیبش، رجری، اشمع، اوبفالئ، رضحت اوبوعسمد ااصنری :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ایک رکے ۔ ارگ امہمؿ ےک اسھت رپ ھچک افر آدیم یھب آاجںیئ وت زیمابؿ

     813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزہی٥، ابو٣ٌاویہ، نَص ب٩ ًلی جہـِم، ابوسٌیس اطخ، ابواسا٣ہ، ًبیساہلل ب٩  :  راوی

 ٣ٌاذ، ابوطٌبہ، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی

 َ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََاظ َنَِصُ ب٩ُِ  اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی َوأَبُو بٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح

ث٨ََ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ثَىٔی  َبُة ح و َحسَّ ٌِ ا ُط

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی َوائ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  َیاَ٪ ک٠ُُّ ِٔ ٩ًَِ ُس  َٕ ُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ٣َُح٤َّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ٕ بَٔضَذا ًَ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش  ١ٕ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحٔسیٔث  ث٨ََا أَبُو ا َِٟحٔسیٔث َحسَّ ًَلٓٔیٕ فٔی رَٔواَیتٔطٔ َٟٔضَذا ا ا٢َ َنَِصُ ب٩ُِ  َٗ  ٕ ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز َس٥ََّ٠ ب٨َِٔحو

َِٟحٔسی َٚ ا وزٕ اِِلَِنَؼارٔیُّ َوَسا ٌُ ث٨ََا أَبُو ٣َِش ُٙ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َط٘ٔی ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اِِل  َث أَُسا٣ََة َحسَّ

ی، اوبدیعس اجش، اوبااسہم، دیبع اہلل نب اعمذ، اوبہبعش، دبعاہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش

م

 

 ہ ض
خ

، ااحسؼ نب اربمیہ، اوباعمفہی، رصن نب یلع 

دبعارلنمح داریم، اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی رجری یک 

 دحثی یک رطح لقن یک ےہ۔

ی، اوبدیعس اجش، اوبااسہم، دیبعاہلل نب اعمذ، اوبہبعش،  :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربمیہ، اوباعمفہی، رصن نب یلع 

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ےنیپ یک زیچفں اک :   ابب



 

 

 ارگ امہمؿ ےک اسھت رپ ھچک افر آدیم یھب آاجںیئ وت زیمابؿ ایک رکے ۔

     814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص :  راوی

٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٕٙ اْر َوصَُو اب٩ُِ ُرَزیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  أب َحسَّ َِٟحوَّ ث٨ََا أَبُو ا ٕ َحسَّ از أَبٔی َروَّ

ث٨ََا ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ًَ  ُس ٤ًَُِع  َ ٩ًَِ اِِل  ٕٙ ٩ِ َط٘ٔی

ٕ بَٔضَذ  ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل وزٕ  ٌُ َِٟحٔسیٔث أَبٔی ٣َِش  ا ا

نیع، زریہ، اشمع، دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب رفاد، اوبوجاب، امعر انب رزقی، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب، ہملس نب بیبش، نسح نب ا

 قیقش، اوبوعسمد، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اجرب ےس ہی دحثی ایس رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اثتب نب اسن، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ارگ امہمؿ ےک اسھت رپ ھچک افر آدیم یھب آاجںیئ وت زیمابؿ ایک رکے ۔

     815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طبیب، حش٩  ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ جب٠ہ ب٩ ابی رواز، ابوجواب، ٤ًار اب٩ رزیٙ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز، س٤٠ہ ب٩ :  راوی

 ب٩ اًْن، زہْر، ا٤ًع، ط٘یٙ، ابو٣شٌوز، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز

٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َح٤َّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی َحسَّ أَ٪َّ َجاّرا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َو  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َجاَئ یَِسًُوظُ اہللُ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼ٨َ َٓ  ٔٚ ٤ََِٟز ارٔٔسیًّا کَاَ٪ كَیَِّب ا َٓ  ٥َ ائَٔظَة َس٠َّ ٌَ ٔ ا٢َ َوصَٔذظٔ ٟ َ٘ َٓ  

ا٢َ  َ٘ َٓ اَز یَِسًُوُظ  ٌَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ ََّل  َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ا٢َ ََّل  َٗ  ٔ ٥َ َوصَٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَاَز یَِسًُوُظ  ٥َ ََّل ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَٟثةٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥ِ فٔی اٟثَّ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٔ َس٥ََّ٠ َوَصٔذظ

ا٣َا َ٘ َٟطُ  َٓ ٔ َّی أََتَیا ٨ِ٣َز أ٪ َحً ٌَ َٓ  َیَتَسا

زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس، اثتب نب اسن، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اکی 

ان انب ا رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع اسمہہی اھت وج ہک افریس اھت فہ وشرہب تہب دمعہ انبات اھت اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھک

فملس وک البےن ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا )رضحت اعہشئ ریض اہلل یک 



 

 

 )ینعی ںیم یھب رطػ ااشرہ رکےت وہےئ( افر اؿ یک دتوت یھب؟ وت اس ےن اہک ںیہن وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن

دتوت ںیم ںیہن آات( فہ دفابرہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک البےن ےک ےئل احرض وہا وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا افر اؿ یک دتوت یھب؟ اس 

ےک ےئل  ےن اہک ںیہن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم یھب ںیہن آات رھپ فہ رسیتی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک البےن

احرض وہا وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا افر اؿ یک دتوت یھب؟ وت رسیتی رمہبت اس ےن اہک اہں اؿ یک دتوت یھب رھپ فہ دفونں )رضحت اعہشئ 

 ریض اہلل افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس( ڑھکے وہےئ افر ےلچ اہیں کت ہک اس ےک رھگ ںیم آےئگ۔

رفاد، اوبوجاب، امعر انب رزقی، اشمع، اوبایفسؿ، اجرب، ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ،  دمحم نب رمعف نب ہلبج نب ایب :  رافی

 اشمع، قیقش، اوبوعسمد، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم

     816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خ٠ٕ ب٩ خ٠یٔہ، یزیس ب٩ ٛیشا٪، ا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َة  َٔ ُٕ ب٩ُِ َخ٠ٔی ث٨ََا َخ٠َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َد َرُسو٢ُ َحسَّ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٥َ َذاَت یَوِ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اََّل اہللٔ َػل َٗ َة  ًَ ا ٔ اٟشَّ َج٤َُٜا ٩ِ٣ٔ بُُیوت٤َُٜٔا صَٔذظ ا٢َ ٣َا أََِخَ َ٘ َٓ إَٔذا صَُو بٔأَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز  َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٕ أَِو  ٦

ا٣ُوا ٣َ  َ٘ َٓ ُٗو٣ُوا  َج٤َُٜا  َّٟٔذی أََِخَ َجىٔی ا ٔ َِلََِخَ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوأ٧ََا َوا َٗ َُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُِٟحو َٓ ا ُط  َتَی َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ٌَ أ

ََٟضا َرُسو٢ُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟت ٣َزَِحّبا َوأَصًِّل  ا َٗ ٤َِٟزِأَةُ  ا َرأَِتطُ ا َّ٤٠ََٓ َِٟیَص فٔی بَِیتٔطٔ  إَٔذا صَُو  َٓ ٥َ أَی٩َِ  اِِلَِنَؼارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٤َِٟأئ إٔذِ جَ  ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ ا ٔذُب  ٌِ َِٟت َذَصَب َيِشَت ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَػاحٔبَِیطٔ ث٥َُّ ًَُٓلْ٪  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ََوَز إ َٓ اَئ اِِلَِنَؼارٔیُّ 

ٕٚ ٓٔیطٔ برُِسْ َو  ٌِٔذ َحائَُض٥ِ بٔ َٓ  َٙ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا ٣ٔىِّی  ّٓ ٦َ أَِؿَیا َِٟیِو٦َ أََِکَ َِٟح٤ُِس ِ ٣َا أََحْس ا ا٢َ ا ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ک٠ُُوا ٩ِ٣ٔ َت٤ِْز َوُركَْب 

َٟضُ  ََٓذبََح  َِٟح٠ُوَب  ٥َ إٔیَّاَک َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟسَیَة  ٔ َوأََخَذ ا ٔ َو٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َصٔذظ اة أَک٠َُوا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٓ  ٥ِ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ وا َوَرُووا  ٌُ ٔ ا أَِ٪ َطب َّ٤٠َ َٓ بُوا  ٚٔ َورَشٔ ِذ ٌٔ ِٟ َُٟتِشأ٩ََُّٟ ا  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔلَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز َوا َّی اہللُ  ل

ٌٔی ٩ًَِ َصَذا َّی أََػاب٥َُِٜ صََذا ا٨َّٟ وا َحً ٌُ ٥ِ َتزِٔج َٟ َُ ث٥َُّ  ِٟحُو َج٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ بُُیوت٥ُِٜٔ ا َِٟ٘ٔیا٣َٔة أََِخَ ٌٔی٥ٔ یَِو٦َ ا  ٥ُ ا٨َّٟ



 

 

فلخ نب ہفیلخ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ  اوبرکب نب ایب ہبیش،

  ا اکی رات ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ ےلکن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل ےس یھب الماقت وہیئگ وت

اؿ دفونں رضحات ےس رفام ا اس فتق اہمترا اےنپ رھگفں ےس ےنلکن اک ببس ایک ےہ اؿ دفونں رضحات ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رعض ایک وھبک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت 

  م دفونں ےلکن وہےئ وہ اوھٹ ڑھکے وہاجؤ دفونں رضحات ڑھکے وہ ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم یھب ایس فہج ےس ت ال وہں سج فہج ےس

ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی ااصنری ےک رھگ رشتفی الےئ ہک فہ ااصنری اےنپ رھگ ںیم ںیہن ےہ ااصنری یک ویبی ےن داھکی وت 

ےس رفام ا الفں اہکں ےہ اس ےن رعض ایک فہ رمةح افر وخش آدمدی اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ااصنری یک ویبی 

امہرے ےئل اھٹیم اپین ےنیل ایگ ےہ ایس درفاؿ ااصنری یھب آےئگ وت اس ااصنری ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع 

دہ یسک ےک امہمؿ زعمز ںیہن افر فملس ےک اسویھتں یک رطػ داھکی افر رھپ ےنہک اگل اہلل اعتیل اک رکش ےہ ہک آج ریمے امہمونں ےس ز ا

رھپ ےلچ افر وجھکرفں اک اکی وخہش ےل رک آےئ سج ںیم یچک افر یکپ افر کشخ افر اتزہ وجھکرںی ںیھت افر رعض ایک ہک اؿ ںیم ےس 

حب یک اؿ اھکںیئ افر اوہنں ےن رھچی ڑکپی وت ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس رفام ا دفدھ فایل رکبی ذحب ہن رکان رھپ اوہنں ےن اکی رکبی ذ

بس ےن اس رکبی اک وگتش اھک ا افر وجھکرںی اھکںیئ افر اپین ایپ افر بج اھک یپ رک ریساب وہےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ےس 

ؿ اؿ وتمعنں ےک ابرے ںیم رضفر وپاھچ اجےئ اگ ںیہمت اےنپ رھگفں ےس وھبک اکنؽ رک الیئ افر رھپ  م فاسپ ںیہن  ماتم ےک د

 ولےٹ اہیں کت ہک ہی تمعن ںیہمت لم یئگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فلخ نب ہفیلخ، سیدی نب اسیکؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم

     817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظا٦ ٣ِْرہ ب٩ س٤٠ہ، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابوحاز٦، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوہ :  راوی

َِٟواحٔٔس بِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ىٔی ا٤َُِْٟٔرَة ب٩َِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٌِ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو صَٔظا٦ٕ َي ثَىٔی إِٔسَح ث٨ََا َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس َحسَّ ٩ُ زٔیَازٕ َحسَّ

 ٕ َّی  أَبُو َحاز٦ٔ ُط إٔذِ أََتاص٤َُا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ أًْس َو٤ًَُزُ ٣َ َٗ وَُّل بَِی٨َا أَبُو برَِکٕ  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا٢َ ٣َا َٗ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ِٟ َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب َُ ٩ِ٣ٔ بُُیوت٨َٔا َوا ِٟحُو َج٨َا ا اََّل أََِخَ َٗ ٤َا َصاص٨َُا  ُٛ َس ٌَ ِٗ ةَ أَ َٔ ٕٔ ب٩ِٔ َخ٠ٔی ِّٙ ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث َخ٠َ  َح



 

 

ااحسؼ نب وصنمر، اوباشہؾ ریغمہ نب ہملس، دبعاولادح نب ز اد، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رفامےت ںیہ ہک امہرے درایمؿ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی رفام ےھت ہک ایس ںیم رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی رفام ےھت افر اؿ ےک اسھت رضحت رمع ر

دفراؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م اہیں ویکں ےھٹیب وہ دفونں رضحات ےن 

ےس وھبک ےن اکنال  رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ ںیمہ اےنپ رھگفں

 ےہ رھپ فلخ نب ہفیلخ یک رطح دحثی ذرک یک۔

 ااحسؼ نب وصنمر، اوباشہؾ ریغمہ نب ہملس، دبعاولادح نب ز اد، اوباحزؾ، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم

     818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ؿحاک، ح٨و٠ہ ب٩ ابی سٔیا٪، سٌیس ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ َحسَّ َٗ ًَلَیَّ  أَُظ  ًَاَرَق لٔی بَٔضا ث٥َُّ ََقَ ٕة  ٌَ ِٗ اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس ٩ِ٣ٔ ُر حَّ َـّ ثَىٔی اٟ أْعٔ َحسَّ أَِخبََر٧َاُظ َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ ی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ

وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیُس ب٩ُِ ٣ٔی٨َاَئ  ث٨ََا َس َیاَ٪ َحسَّ ِٔ َّی اہللُ  أَبٔی ُس ُٚ َرأَیُِت بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟد٨َِس ا حرُٔفَ ا َّ٤َٟ

ِّی َرأَیُِت بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ  إٔن َٓ ََٟضا ص١َِ ٨ًَِٔسٔک َطِیْئ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٔلَی ا٣َِزأَتٔی  أُِت إ َٔ َٜ ِ ا٧ َٓ ٥َ َخ٤َّؼا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٥َ َخ٤َّؼا ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

أََِخَ  َٓ اَطٔسیّسا  ٔلَی رَفَ َُِت إ َٓرَفَ ََٓذبَِحُتَضا َوكََح٨َِت  ا٢َ  َٗ ٨َا بَُضِی٤َْة َزأج٩ْ  َٟ ٕ َو ٌْٔر َْ ٩ِ٣ٔ َط ُتَضا َجِت لٔی ٔجَزابّا ٓٔیطٔ َػا ٌِ لَّ َ٘ َٓ غٔی 

ِحىٔ  ـَ ِٔ َِٟت ََّل َت ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِّٟیُت إ ٥َ َو٩ِ٣َ فٔی بُز٣َِتَٔضا ث٥َُّ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا ٣ٔ  ًّ ٨ََٟا َوكََح٨َِت َػا ِس َذبَِح٨َا بَُضِی٤َّة  َٗ َّا  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ َشاَرِرتُُط  َٓ حٔئُِتطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ُط  ٌَ ا٢َ ٣َ ٌَ َت َٓ ٕ کَاَ٪ ٨ًَِٔس٧َا  ٌْٔر ٩ِ َط

ََٓؼاَح  َک  ٌَ َٓهَ  أ٧ََِت فٔی َنرَفٕ ٣َ ٍَ َل٥ُِٜ ُسوّرا  ِس َػ٨َ َٗ ٚٔ إٔ٪َّ َجابّٔزا  َِٟد٨َِس ا٢َ یَا أَص١َِ ا َٗ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَّ صًَّل َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَحٔی٨َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل ت٨ُِز٩َُّٟٔ بُز٣ََِت٥ُِٜ َوََّل َتِدبٔزُ٪َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ حٔئُِت َوَجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٥ُِٜٔ َو َٓ َّی أَٔجیَئ  َت٥ُِٜ َحً

 َّٟ ٠ُِت ا ٌَ َٓ ِس  َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٟت بَٔک َوبَٔک  ا َ٘ َٓ َّی ٔجئُِت ا٣َِزأَتٔی  َس٦ُ ا٨َّٟاَض َحً ِ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َػل ِجُت  أََِخَ َٓ ٠ُِٗٔت لٔی  ٔذی 

َٙ ٓٔیَضا َوبَاَرَک ث٥َُّ  َبَؼ َٓ َسؤی ٩ِ٣ٔ  ًَحٔی٨َت٨ََا  ِٗ ٔک َوا ٌَ ٣َ ِ ٠َِتِدبٔز َٓ ا٢َ اِزعٔی َخابٔزَّة  َٗ َٙ ٓٔیَضا َوبَاَرَک ث٥َُّ  َبَؼ َٓ ٔلَی بُز٣َِت٨َٔا  ٤ََس إ ًَ

 َ ُٓوا َوإٔ٪َّ بُز٣َِت وُظ َوا٧ََِحَ ُٛ َّی َتَز ٔش٥ُ بٔاہللٔ َِلَک٠َُوا َحً ِٗ ُ أ َٓ  ْٕ ِٟ ََٟتِٔمُّ بُز٣َِت٥ُِٜٔ َوََّل ت٨ُِزُٟٔوَصا َوص٥ُِ أَ ٤َا  ٨َا  َٛ ًَحٔی٨َت٨ََا أَِو  ٤َا هَٔی َوإٔ٪َّ  َٛ



 

 

٤َا صُوَ  َٛ َُٟتِدَبزُ  اُک  حَّ َـّ ا٢َ اٟ َٗ 

اجحج نب اشرع، احضک، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج دنخؼ وھکدی یئگ وت 

 وھبک یگل وہیئ ےہ وت ںیم اینپ ویبی یک رطػ آ ا افر اس ےس اہک ایک ریتے اپس ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آوکپ

وکیئ زیچ ےہ ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک تہب تخس وھبک یگل وہیئ ےہ وت ریمی 

ت لہ ےھجم اکنؽ رکد ا سج ںیم اکی اصع وج ےھت ا
ھ

 

ت

فر امہرا اکی رکبی اک ہچب اھت وج ہک الپ وہا اھت ںیم ےن اےس ذحب رکد ا افر ویبی ےن اکی 

ریمی ویبی ےن آاٹ اسیپ ریمی ویبی یھب ریمے افرغ وہےن ےک اسھت یہ افرغ وہیئ رھپ ںیم ےن رکبی اک وگتش اکٹ رک اہڈنی ںیم 

 ر اؽ اہلل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ےک ڈاؽ د ا رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ایگ ےنہک یگل ہک ےھجم

اسےنم ذلیل ف ر اا ہن رکان رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت ںیم 

ی اک ہچب ذحب ایک ےہ افر امہرے اپس اکی ےن رسوگیش ےک ادناز ںیم رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس مہ ےن اکی رکب

اصع وج ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس دنچ آدویمں وک اےنپ اسھت ےل رک امہری رطػ رشتفی الںیئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےن رضحت اجرب ریض اہلل  اکپرا افر رفام ا اے دنخؼ فاول ! اجرب ےن اہمترے دتوت یک ےہ ذہلا  م بس ولچ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ریمے آےن کت اینپ اہڈنی وچےہل ےس ہن ااتران افر ہن یہ دنگے وہےئ آےٹ یک رفیٹ اکپان ںیم فاہں ےس آ ا افر 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب رشتفی ےل آےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت بس ولگ یھب آےئگ ےھت رضحت اجرب 

 اہلل اعتٰیل ہنع اینپ ویبی ےک اپس آےئ وت اؿ یک ویبی ےن اہک ریتی یہ ر اایئ وہیئگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ریض

 ےن وت ایس رطح اہک اھت سج رطح وت ےن ےھجم اہک اھت رھپ ںیم دنگاھ وہا آاٹ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم اکنؽ رک ےل آ ا وت آپ یلص

 فملس ےن اس ںیم اانپ اعلب دنہ ڈاال افر اس ںیم ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری اہڈنویں یک رطػ اہلل ہیلع

رشتفی الےئ افر اس اہڈنی ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اعلب دنہ ڈاال افر ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ ےن رفام ا اکی 

 وج اہمترے اسھت لم رک رفایٹں اکپےئ افر اہڈنی ںیم ےس اسنل ہن اکنانل افر ہن یہ اےس وچےہل ےس ااتران افر رفایٹں اکپےن فایل افر الب ول

اکی سہار یک داداد ںیم احصہب وموجد ےھت اہلل یک مسق اؿ بس ےن اھکاناھک ا اہیں کت ہک اچب رک وھچڑ د ا افر فاسپ ایس رطح اھت افر اس 

 ںیھت۔یک رفایٹں یھب ایس رطح کپ ریہ 

 اجحج نب اشرع، احضک، ہلظنح نب ایب ایفسؿ، دیعس نب انیمء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک اف
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ إِٔسحَ  ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٍَ أ٧َََص ب٩َِ و َحسَّ َُّط َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة أ٧َ َٙ ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َػِوَت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة ِٔل٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ  َٗ وَُّل  ُ٘ ََ  ٣َأٟٕک َي ِٟحُو ُٖ ٓٔیطٔ ا ا أَِْعٔ ّٔ ٌٔی َؿ

َض١ِ ٨ًَِٔسٔک ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  طٔ ث٥َُّ َزسَّ  َٓ ـٔ ٌِ ُِٟدِبزَ بَٔب ِت ا َّٔ ٠َ َٓ ََٟضا  ٕ ث٥َُّ أََخَذِت خ٤َٔاّرا  ٌْٔر اّػا ٩ِ٣ٔ َط َجِت أََِقَ أََِخَ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َ٘ ِتطُ َٓ

َذ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل طٔ ث٥َُّ أَِرَس٠َِتىٔی إ ـٔ ٌِ َّی َتِحَت ثَِوبٔی َوَرزَِّتىٔی بَٔب َوَجِسُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َصِبُت بٔطٔ 

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ٤ُِت  ُ٘ َٓ طُ ا٨َّٟاُض  ٌَ ٤َِِٟشحٔسٔ َو٣َ ٥َ َجأّٟشا فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ أَِرَس٠ََک أَبُو اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ أََٟٔل  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٙ ك٠ََِحَة  َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ُٗو٣ُوا  طُ  ٌَ ٥َ ٩ِ٤َٟٔ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ا٦ٕ  ٌَ

ِس جَ  َٗ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  َ٘ َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ َّی ٔجئُِت أَبَا ك٠ََِحَة  ُت بََِْن أَیِٔسیض٥ِٔ َحً ِ٘ ٠ًََِیطٔ اَئ َرُسوَوا٧َِل٠َ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

َٙ أَبُو ك٠َِحَ  َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ َِٟت اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ ا َ٘ َٓ ٤ٌُُٔض٥ِ  َِٟیَص ٨ًَِٔس٧َا ٣َا ٧ُِل ٥َ بٔا٨َّٟأض َو َّی َوَس٠َّ َٟقَٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی  َة َحً

َب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ِٗ َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ َص٠ُِمِّ اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّی َزَخًَل  ُط َحً ٌَ ٥َ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

 َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أ٣َََز بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ُِٟدِبز أََتِت بَٔذَٟٔک ا َٓ ٠َِیطٔ أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ًَُّّٜة ُٔتَّ َو ٣َا ٨ًَِٔسٔک َیا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  ًَ ِت  ًَََصَ

 َٗ و٢َ ث٥َُّ  ُ٘ ٥َ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٓٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ أََز٣َِتطُ ث٥َُّ  َٓ َضا  أَک٠َُوا َٟ َٓ ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ ةٕ  رَشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ

 َٗ ُجوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ ََخَ ٌُ ٔ َّی َطب َّی أَک١ََ َحً ةٕ َحً رَشَ ٌَ ٔ ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َٗ ُجوا ث٥َُّ  وا ث٥َُّ ََخَ ٌُ ٔ َّی َطب َٓأَک٠َُوا َحً َُٟض٥ِ  أَذَٔ٪  َٓ ةٕ  رَشَ ٌَ ٔ ِو٦ُ  ا٢َ ائَِذِ٪ ٟ َ٘ ِٟ ا

وَ٪ َرُجًّل أَِو ث٤ََا٧ُوَ٪  ٌُ ِو٦ُ َسِب َ٘ ِٟ وا َوا ٌُ ٔ ُض٥ِ َوَطب  ک٠ُُّ

، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ییحی نب ییحی، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط

رضحت ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ ےس رفام ا ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک 

فملس وک وھبک یگل وہیئ ےہ وت ایک ریتے اپس وکیئ زیچ ےہ آفازںیم ھچک زمکفری وسحمس یک ےہ ںیم اتھجمس وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

اؿ رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہں رھپ اؾ میلس ےن وج یک رفایٹں ںیل افر اچدر ےل رک اس ںیم اؿ رفویٹں وک اٹیپل افر رھپ 

ےن ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ جیھب  وک ریمے ڑپکفں ےک ےچی اپھچ د ا افر ڑپکے اک ھچک ہصح ےھجم افڑاھ د ا رھپ اوہنں

 ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ایگ وت ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم 

 

د ا رضحت اسن رفامےت ہ

ؽ اہلل ےن رفام ا ایک ےھجت اوبہحلط ےن اجیھب رشتفی رفام اپ ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ھچک افر ولگ یھب ےھت ںیم ڑھکا راہ وت ر ا



 

 

ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک اھکےن ےک ےئل؟ ںیم ےن رعض ایک  ی اہں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل 

الچ اہیں کت ہک ںیم ےن ہیلع فملس ےن اےنپ اسویھتں ےس رفام ا اوھٹ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےلچ افر ںیم اؿ بس ےس آےگ آےگ 

رضحت اوبہحلط وک آرک اس یک ربخ دی وت رضحت اوبہحلط ےنہک ےگل اے اؾ میلس! ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وت اےنپ اسویھتں وک ےل رک 

ہلل افر اس آےئگ ںیہ افر امہرے اپس وت اؿ بس وک الھکےن ےک ےئل ھچک ںیہن ےہ رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن  ںیگ ہک ا

اک ر اؽ یہ ز ادہ رتہب اجےتن ںیہ رھپ رضحت اوبہحلط ےلچ اہیں کت ہک آےگ ڑبھ رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت یک افر 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رشتفی الےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس ریتے اپس وج ھچک یھب 

فہ ےل آ اؾ میلس فیہ رفایٹں ےل رک آںیئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح رفامےن رپ اؿ رفویٹں وک ڑکٹے ایک ایگ ےہ 

 وک رضحت اؾ میلس ےن وھتڑا اس یھگ وج اؿ ےک اپس وموجد اھت فہ اؿ رفویٹں رپ وچنڑ د ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وج اہلل اعتیل

س ںیم ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دس آدویمں وک البؤ دس وک الب ا ایگ وت اوہنں ےن اھکان اھک ا وظنمر اھت ا

 اہیں کت ہک فہ وخب ریس وہ ےئگ رھپ فہ ےلچ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دس آدویمں وک البؤ دس آدویمں وک الب ا ایگ اہیں

 ولوگں ےن اھکان اھک ا افر وخب ریس وہ ےئگ افر بس آدیم رقتابی رتس  ا ایس یک داداد ںیم ےھت۔ کت ہک اؿ بس

 ییحی نب ییحی، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم

     820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوسٌس ب٩ سٌیس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ث٨ََا أَبٔی حَ  َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َس ٌِ ث٨ََا َس سَّ

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َثىٔی أَبُو ك٠ََِحَة إ ٌَ ا٢َ َب َٗ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ١َ ك ٌَ ِس َج َٗ ٥َ ِٔلَِزًَُوُظ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٠ُِت أَجٔ  ُ٘ َٓ اِسَتِحَیِیُت  َٓ ٔلَیَّ  ٨ََوَز إ َٓ ٍَ ا٨َّٟأض  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّی اہللُ  َب٠ُِت َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٗ َ أ ُٗو٣ُوا َٓ ا٢َ ٨٠َّٟٔأض  َ٘ َٓ ِب أَبَا ك٠ََِحَة 

ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة َیا َ٘ ًَا ٓٔی َٓ ٥َ َوَز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َشَّ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک َطِیّئا  ُت  ٌِ ٤ََّا َػ٨َ ٔة ث٥َُّ َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٛ ِٟبََر َضا بٔا

ُض٥ِ َطِیّئا ٩ِ٣ٔ بَِْٔن أََػا َٟ َد  ا٢َ ک٠ُُوا َوأََِخَ َٗ ّة َو ًَرَشَ ا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی  ا٢َ أَِزخ١ِٔ َنرَفّ ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ُجوا  َٓرَخَ وا  ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ ٌٔطٔ  بٔ

َٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَ  ٥ِ َیِب َٟ َّی  ّة َحً ًَرَشَ ُد  ّة َویرُِخٔ ًَرَشَ ٤َا َزا٢َ یُِسخ١ُٔ  َٓ وا  ٌُ ٔ َّی َطب أَک٠َُوا َحً َٓ ّة  ًَرَشَ ٍَ ث٥َُّ أَِزخ١ِٔ  ٔ َّی َطب أَک١ََ َحً َٓ َحْس إَّٔلَّ َزَخ١َ 



 

 

إَٔذا هَٔی ٣ِٔث٠ُ  َٓ أََصا   َضا حَْٔن أَک٠َُوا ٨ِ٣َٔضاَصیَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبدعس نب دیعس، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

رضحت اوبہحلط ےن اھکان  اوبہحلط ےن ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اجیھب اتہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک الب رک الؤں افر

 ایتر رک ےک راھک اھت رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم آ ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ےک اپس رشتفی رفام ےھت آپ یلص اہلل ہیلع

 ولچ فملس ےن ریمی رطػ داھکی وت ےھجم رشؾ آیئ ںیم ےن رعض ایک اوبہحلط یک دتوت وبقؽ رفامںیئ آپ ےن ولوگں ےس رفام ا اوھٹ

رضحت اوبہحلط ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل وھتڑا اس اھکان ایتر ایک ےہ 

رضحت اوبہحلط رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اھکےن وک وھچا افر اس ںیم ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل 

 فملس ےن رفام ا ریمے اسویھتں ںیم ےس دس آدویمں وک البؤ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اھکؤ افر آپ ےن اینپ اویلگنں ہیلع

ےک درایمؿ ںیم ےس ھچک اکنال انچہچن اؿ دس آدویمں ےن اھکان اھک ا اہیں کت ہک فہ ریس وہ رک ےلچ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ں وک البؤ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایس رطح دس دس آدویمں وک البےت رےہ افر دس دس آدویمں وک الھک رک ےتجیھب رےہ رفام ا دس آدویم

ان عمج اہیں کت ہک اؿ ںیم ےس وکیئ یھب اب اھکان اھکےن فاال ںیہن اچب افر فہ اھک رک ریس ہن وہا وہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچب وہا اھک

 ان ااتن یہ اھت ک ان ہک اھکان رشفع رکےت فتق اھت۔رفام ا وت فہ اھک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوبدعس نب دیعس، اسن نب امکل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم ابامتعد زیمابؿ

     821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌی ا٣وی، ابوسٌس ب٩ سٌیس، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثَىٔی أَب ٌٔیُس ب٩ُِ َیِحٌَی اِِل٣َُؤیُّ َحسَّ ثَىٔی َس َثىٔی أَبُو َحسَّ ٌَ ا٢َ َب َٗ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ُس ب٩ُِ َس ٌِ ث٨ََا َس ی َحسَّ

ََُِْر أَ   ٕ ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسا ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ظٔ ث٥َُّ أََخَذ ٣َا ك٠ََِحَة إ ا٢َ فٔی آَٔخٔ َٗ َُّط  بَقَٔی ٧

ا٢َ زُو٥َُِٜ٧ َصَذا َ٘ َٓ ٤َا کَاَ٪  َٛ اَز  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  َٛ ِٟبََر ًَا ٓٔیطٔ بٔا ُط ث٥َُّ َز ٌَ َح٤َ َٓ 

دیعس نب ییحی اومی، اوبدعس نب دیعس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبہحلط 

یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اجیھب افر رھپ انب ریمن یک رفاتی یک رطح دحثی لقن یک اس ےک  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ر اؽ اہلل



 

 

ےتہک ےئل آرخ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچب وہا اھکان عمج رفام ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ربتک یک داع رفامیئ رافی 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی ےل ول۔ ںیہ ہک فہ اھکان ک ان اھت رھپ اانت یہ وہایگ

 دیعس نب ییحی اومی، اوبدعس نب دیعس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد زیم

     822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، ًبساہلل ب٩ جٌرف رقی، ًبیساہلل ب٩ ٤ًزو، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِّیُّ َحسَّ رَفٕ اٟزَّق ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ِبٔس ا ًَ  ٩ِ

 ُ ا٢َ أ٣َََز أَبُو ك٠ََِحَة أ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟیلَی  ا٣ّا اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك ًَ َّی اہللُ  ٍَ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٦َّ ُس٠َِی٥ٕ أَِ٪ َتِؼ٨َ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َوَؿ َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َِٟحٔسیَث َو َٚ ا َِٟیطٔ َوَسا ٔ ّة ث٥َُّ أَِرَس٠َىٔی إ ٔشطٔ َخاػَّ ِٔ ا٢َ ٨َٟٔ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َس٥ََّ٠ یََسُظ َوَسِمَّ 

 ِ ١َ َذَٟٔک بَٔث٤َا٧َْٔن َرجُ ائ ٌَ َٓ َّی  أَک٠َُوا َحً َٓ وا اہلَل  ا٢َ ک٠ُُوا َوَس٤ُّ َ٘ َٓ ََٓسَخ٠ُوا  ُض٥ِ  َٟ أَذَٔ٪  َٓ  ٕ ة رَشَ ٌَ ٔ َّی اہللُ َذِ٪ ٟ ًّل ث٥َُّ أَک١ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

وا ُسِؤّرا ُٛ ِٟبَِیٔت َوَتَز َس َذَٟٔک َوأَص١ُِ ا ٌِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب

 نب رفعج رح ، دیبع اہلل نب رمعف، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمعف اندق، دبعاہلل

 ےن رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک مکح رفام ا ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع

 

حة
طل
فملس  امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوب

ایتر رکے ہک وج اخص وطر رپ رصػ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل وہ افر اوہنں ےن ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ےک ےئل ااسی اھکان

یک رطػ اجیھب )ابح  دحثی ذموکرہ دحثی یک رطح ےہ افر اس ںیم رصػ ہی زادئ ےہ( ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ دتس 

 ابمرک اس اھکےن ںیم راھک افر اس رپ اہلل اعت

 

حة
طل
یل اک انؾ ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دس آدویمں وک ااجزت دف رضحت اوب

ےن اؿ وک ااجزت دی فہ ادنر آےئ وت آپ ےن رفام ا5 اہلل اک انؾ ےل رک اھکؤ اوہنں ےن اھک ا اہیں کت ہک ایس رطح ایسّ آدویمں ےن 

  اھک ا افر رھگ فاولں ےن اھکان اھک ا افر رھپ یھب چب ایگ۔اھک ا رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک دعب اھکان

رمعف اندق، دبعاہلل نب رفعج رح ، دیبعاہلل نب رمعف، دبعاکلمل نب ریمع، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت اسن نب امکل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم

     823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ یحٌی :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ  ٩ًَِ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة َحسَّ ًَ ث٨ََا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٔص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی 

 ٔ ٔة ف ِٟ٘ٔؼَّ َِٟبأب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک بَٔضٔذظٔ ا ًَلَی ا ا٦َ أَبُو ك٠ََِحَة  َ٘ َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٦ٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ٌَ َ َّی ی ك  َحً

ا َٗ ٤ََّا کَاَ٪ َطِیْئ َئشْْر  َُٟط یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ةَ أَتَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ِٟبََر ١ُ ٓٔیطٔ ا ٌَ إٔ٪َّ اہللَ َسَیِح َٓ ُط   ٢َ َص٤ُ٠َّ

دبع نب دیمح، دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی نب دمحم، رمعف نب ییحی، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی 

 درفازے رپ ڑھکے وہےئ ےئگ اہیں

 

حة
طل
کت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ہصق وقنمؽ ےہ افر اس رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت اوب

ےن رشتفی الےئ وت رضحت اوبہحلط ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس وھتڑا اس اھکان ےہ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فیہ ےل آؤ ویکہکن اہلل ایس اھکےن ںیم ربتک ڈاؽ دے اگ۔

 ، دبعاہلل نب ہملسم، دبعازعلسی نب دمحم، رمعف نب ییحی، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت 

     824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤یس، خاٟس ب٩ ٣د٠س بحلی، ٣ح٤س ب٩ ٣وسی، ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٔ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَب ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ُس ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟبَحلٔیُّ َحسَّ ی ا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس ا

ا٢َ ٓٔیطٔ ث٥َُّ أَ  َٗ َِٟحٔسیٔث َو ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٠َِیطٔ  ک١ََ ك٠ََِحَة  ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

وا ٔجَْرا٧َُض٥ِ  ُِ ٠ُوا ٣َا أَب٠َِ ـَ ِٓ ِٟبَِیٔت َوأَ ٥َ َوأَک١ََ أَص١ُِ ا  َوَس٠َّ

ہیلع  دبع نب دیمح، اخدل نب دلخم یلجب، دمحم نب ومیس، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل



 

 

 یہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ےہ ہک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکان اھک ا افر رھگ فاولں ےن یھب اھکان اھک ا وج چب فملس ےس

 ایگ فہ مہ ےن اےنپ اسمہویں وک جیھب د ا۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبع نب دیمح، اخدل نب دلخم یلجب، دمحم نب ومیس، دبعاہلل نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابامتعد زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیم

     825    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، وہب ب٩ جزیز ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت َجزٔیَز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَِبسٔ َزیِٕس یُ  َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ُث  َحسِّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَی أَبُو ك٠ََِحَة َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٤َِِٟشحٔسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ا فٔی ا ٌّ ٔ َلح ـِ ٥َ ٣ُ

 ِّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َتَی أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  أ َٓ ٠َُّب َهِضّزا َٟٔبِل٩ٕ  َ٘ ٠َُّب َهِضّزا َیَت َ٘ ٤َِِٟشحٔٔس یََت ا فٔی ا ٌّ ٔ َلح ـِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ی َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٓٔیطٔ ث٥َُّ أَک١ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟحٔسیَث َو َٚ ا ا َوَسا ٌّ ٔ ُ  َٟٔبِل٩ٕ َوأَُه٨ُّطُ َجائ ٦ُّ ُس٠َِی٥ٕ َوأ٧ََُص َوأَبُو ك٠ََِحَة َوأ

َٓأَصَِسی٨َِاُظ ٟٔحَْٔرا٨َٔ٧ا ٠َْة  ـِ َٓ ٠َِت  ـَ َٓ  ب٩ُِ ٣َأٟٕک َو

نسح نب یلع ولحاین، فبہ نب رجری نب زدی، رمعف نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت 

ےٹیل وہےئ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ٹیپ تشپ ےس اگل وہا اھت رضحت اوبہحلط  اوبہحلط ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم

ےن اؾ میلس ےس آرک رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دجسم ںیم ےٹیل وہےئ داھکی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ٹیپ 

 وک وھبک یگل وہیئ ےہ افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ایبؿ یک افر تشپ ےس گل راہ ےہ ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

، اؾ میلس، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

 

حة
طل
اس ںیم ےہ ہک رھپ بس ےس آرخ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوب

  وطر رپ جیھب د ا۔اھکان اھک ا افر اھکان رھپ یھب چب ایگ وت مہ ےن اےنپ اسمہویں وک دہہی ےک

 نسح نب یلع ولحاین، فبہ نب رجری نب زدی، رمعف نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد زیم



 

 

     826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی تحیيی، ًبساہلل ب٩ وہب، اسا٣ہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ انؼاری، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی ًَِبسٔ  َحسَّ وَب ب٩َِ  ُ٘ ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة أَ٪َّ َي ث٨ََا  حٔیٔيیُّ َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتُّ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  رَحِ

َّی ا وَُّل ٔجئُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٍَ اِِلَِنَؼارٔیَّ َحسَّ َوَجِستُطُ َجأّٟشا ٣َ َٓ ٥َ یَِو٣ّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 

ٔف  ٌِ ٠ُِت َٟٔب ُ٘ َٓ  ٕ ًَلَی َحَحز ا٢َ أَُسا٣َُة َوأ٧ََا أَُطکُّ  َٗ ٌَٔؼابَٕة  َب بَِل٨َُط بٔ ًَؼَّ ِس  َٗ ثُُض٥ِ َو َب َرُسو٢ُ أَِػَحابٔطٔ یَُحسِّ ًَؼَّ أَِػَحابٔطٔ ٥َٟٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت یَ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ٔلَی أَبٔی ك٠ََِحَة َوصَُو َزِوُد أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ ب٨ِٔٔت ٠ِ٣َٔحاَ٪  ََٓذَصِبُت إ  َٔ ِٟحُو اُٟوا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ا أَبََتاُظ ٥َ بَِل٨َطُ 

َس  َٓ  َٔ ُِٟحو اُٟوا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ َف أَِػَحابٔطٔ  ٌِ ُِٟت َب َ َشأ َٓ ٌَٔؼابَٕة  َب بَِل٨َُط بٔ ًَؼَّ ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ِّی  ًَلَی أُم َخ١َ أَبُو ك٠ََِحَة 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  إِٔ٪ َجائ٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٕ َوَت٤ََزاْت  ٥ِ ٨ًِٔٔسی ٛرَٔسْ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٌَ َِٟت َن ا َ٘ َٓ ٨َاُظ َص١ِ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  ٌِ ٥َ َوِحَسُظ أَِطَب طٔ َوَس٠َّ

٨ًَُِض٥ِ ث٥َُّ َذََکَ   َّ١ َٗ طُ  ٌَ تٔطٔ  َوإِٔ٪ َجاَئ آََخُ ٣َ َِٟحسٔیٔث بٔ٘ٔؼَّ  َسائَٔز ا

ی، دبعاہلل نب فبہ، ااسہم، وقعیب نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ااصنری، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع   

ح ب ئ

 

ت

رحہلم نب ییحی 

ہب رکاؾ ےک اسھت رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک احص

رشتفی رفام اپ ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس ابںیت رفام رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ٹیپ رپ اکی یٹپ دنبیھ وہیئ 

ہک وھبک یھت ںیم ےن ضعب احصہب ےس وپاھچ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ٹیپ رپ ویکں یٹپ ابدنیھ وہیئ ےہ وت فہ ےنہک ےگل 

یک فہج ےس ںیم رضحت اوبہحلط یک رطػ ایگ وج ہک رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب احلمؿ ےک وشرہ ےھت ںیم ےن اؿ ےس رعض 

 ایک اے ااب اجؿ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ٹیپ رپ یٹپ ابدنیھ وہیئ ےہ ںیم ےن

ہب ےس اس یٹپ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ وھبک یک فہج ےس ااسی ایک وہا ےہ ضعب احص

رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمی فادلہ ےک اپس رشتفی الےئ افر اؿ ےس رفام ا ایک ریتے اپس وکیئ زیچ ےہ اؾ میلس ےن اہک  ی 

رفیٹ ےک افر دنچ وجھکرںی ںیہ ارگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےلیک رشتفی ےل آںیئ وت ہی اھکان آپ یلص اہں ریمے اپس دنچ ڑکٹے 

اہلل ہیلع فملس ےک ٹیپ رھبےن ےک ےئل اکیف وہاگ افر ارگ افر وکیئ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت آےئ اگ وت اؿ ےس مک وہ اجےئ 

 ۔اگ ذموکرہ فاہعق یک رطح دحثی ذرک یک

ی، دبعاہلل نب فبہ، ااسہم، وقعیب نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ااصنری، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

رحہلم نب ییحی 

 ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 زیمابؿ ےک اہں اےنپ اسھت یسک افر آدیم وک ےل اجےن ےک وجاز ںیمابامتعد 

     827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، رحب ب٩ ٣ی٤و٪، نرض ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أْعٔ  ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  ُب ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ث٨ََا رَحِ ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َحسَّ

ا٦ٔ أَبٔی ك٠ََِحَة ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٌَ َ ٥َ فٔی ك ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

، رضن نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبہحلط ےک اھکےن اجحج نب اشرع، ویسن نب دمحم، رحب نب ومیمؿ

 ےک ابرے ںیم ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح دحثی لقن رکےت ںیہ۔

 اجحج نب اشرع، ویسن نب دمحم، رحب نب ومیمؿ، رضن نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وشرہب اھکےن یک وجاز افر دکف اھکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 وشرہب اھکےن یک وجاز افر دکف اھکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     828    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَب َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ی ك٠ََِحَة أَ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٧

ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ  َٗ ُط  ٌَ ٕ َػ٨َ ا٦ ٌَ ٥َ َٟٔل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل وَُّل إٔ٪َّ َخیَّاكّا َز ُ٘ ٍَ َرُسو٢ٔ  ٣َأٟٕک َي ََٓذَصِبُت ٣َ ٣َأٟٕک 

ََْٓقَّ  ا٦ٔ  ٌَ ٔلَی َذَٟٔک اٟلَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ا ٓٔیطٔ زُبَّاْئ اہللٔ َػل ّٗ ٕ َو٣ََز ٌْٔر ٥َ ُخِبزّا ٩ِ٣ٔ َط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب إ

بَّاَئ ٩ِ٣ٔ َحَوالَِی اٟ ٍُ اٟسُّ ٥َ یَتَتَبَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أ٧ََْص رَفَ َٗ ٔسیْس  َٗ ٥ِ٠َ أَ َو َٓ ا٢َ  َٗ ٔة  َٔ ِح َز٢ِ أُحٔبُّ ؼَّ

بَّاَئ ٨ِ٣ُُذ یَِو٣َئٔذٕ   اٟسُّ

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک درزی ےن 



 

 

اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دتوت یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکان ایتر ایک رضحت اسن ریض

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اس اھکےن یک دتوت ںیم ںیم یھب ایگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم وج یک رفیٹ افر

 ہیلع فملس وک داھکی ہک وشرہب سج ںیم دکف زپا وہا اھت افر انھب وہا وگتش راھک ایگ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایپےل ےک اچرفں رطػ دکف التش رک ےک اھک رےہ ںیہ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ایس دؿ ےس ےھجم دکف ےس 

 تبحم وہ یئگ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 وشرہب اھکےن یک وجاز افر دکف اھکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     829    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، ثابت، حرضت ا٧ص ٣ح٤س ب٩ ًًلء، :  راوی

٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤َُِِْٟٔرة َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ًَلٔئ أَبُو َُکَ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَا َرُسو٢َ َحسَّ ا٢َ َز َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   

٥َ َرجُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َیأِک١ُُ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ ٕة ٓٔیَضا زُبَّاْئ  َٗ حٔیَئ ب٤ََٔز َٓ طُ  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ  ١ْ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُطُ  ٌَ ِ َِٟیطٔ َوََّل أَك ٔ ِٟ٘ٔیطٔ إ ُ ٠ُِت أ ٌَ ا َرأَیُِت َذَٟٔک َج َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ حٔبُطُ  ٌِ بَّأئ َوُي َ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک اٟسُّ حٔبُىٔی  أ ٌِ ُس ُي ٌِ ُِٟت َب ٤َا زٔ َٓ ٧َْص 

بَّاُئ   اٟسُّ

دمحم نب العء، اوبرکبی، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل 

 فملس ےک اسےنم وشرہب راھک ایگ یلص اہلل ہیلع فملس یک دتوت یک ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لچ زپا آپ یلص اہلل ہیلع

سج ںیم دکف زپا وہا اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس دکف وک اھکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دکف تہب دنسپ اھت رضحت اسن 

رضحت اسن رفامےت ںیہ  ےتہک ںیہ ہک بج ںیم ےن ہی داھکی وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم دکف رکےن اگل افر ںیم وخد ہن اھکات

 ہک اس ےک دعب ںیم دکف تہب دنسپ رکےن اگل۔

 دمحم نب العء، اوبرکبی، اوبااسہم، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ہب اھکےن یک وجاز افر دکف اھکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموشر



 

 

     830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاْع، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت ب٨انی، ًاػ٥، احو٢، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟ َ َحسَّ ًَأػ٥ٕ اِِل ِٟب٨َُانٔیِّ َو ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ًَ أْعٔ َو ٩ًَِ ظَّ ِحَو٢ٔ 

 َ ا٢َ ث َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَزاَز  ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل اكّا َز ٍَ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجًّل َخیَّ ٔ ٤َا ُػ٨ َٓ و٢ُ  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ابْٔت 

 ٍَ ٔ ٍَ ٓٔیطٔ زُبَّاْئ إَّٔلَّ ُػ٨ ًَلَی أَِ٪ ُيِؼ٨َ ِٗسُٔر  ُس أَ ٌِ ا٦ْ َب ٌَ َ  لٔی ك

اجحج نب اشرع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اثتب انبین، اعمص، اوحؽ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دتوت یک رضحت اثتب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس انس فہ رفامےت  ہک اکی درزی آدیم

 ںیہ ہک وج اھکان یھب ریمے ےئل ایتر ایک ایگ افر ک ان ھجم ےس وہ اکس وت ںیم ےن اس ںیم دکف وک رضفر اشلم رکفا ا۔

 ، اثتب انبین، اعمص، اوحؽ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاجحج نب اشرع، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وجھکر اھکےت فتق ایلھٹگں اکنؽ رک ر ےنھ ےک اابحتسب افر امہمؿ اک زیمابؿ ےک ےئل داع

 ں اک ایبؿےنیپ یک زیچف :   ابب

 اابحتسب ںیم وجھکر اھکےت فتق ایلھٹگں اکنؽ رک ر ےنھ ےک اابحتسب افر امہمؿ اک زیمابؿ ےک ےئل داع رکان افر زیمابؿ اک کین امہمؿ ےس داع رکفاےن ےک

     831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزیس ب٩ خ٤ْر، ًبساہلل ب٩ برس ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٨ًزی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ خُ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ برُِسٕ   ٩ًَِ  ٕ ٤َِْر

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ  ٧َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل کَاَ٪ یَأِک٠ُُُط َوی٠ُِق َٓ  ٕ ُتَٔی بَٔت٤ِز أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا ث٥َُّ أ َٓ ا٣ّا َوَوكَِبّة  ٌَ َ َِٟیطٔ ك ٔ ب٨َِا إ ََْٓقَّ ا٢َ  َٗ ی ًَلَی أَبٔی 

َبُة صَُو َهىِّی َوصَُو ٓٔیطٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ُِٟوِسَلی  بَّابََة َوا ٍُ اٟشَّ ِیطٔ َویَِح٤َ ٌَ ِْٔن ث٥َُّ  ا٨ََّٟوی بََِْن إِٔػَب ٌَ اُئ ا٨ََّٟوی بََِْن اِْلِٔػَب َ٘ ِٟ ٔ إ

َُ اہلَل ا٢َ أَبٔی َوأََخَذ ب٠َٔٔحا٦ٔ َزابَّتٔطٔ اِز َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ  َّٟٔذی  َُٟط ا بَُط ث٥َُّ ٧َاَو َٓرَشٔ إب  ُتَٔی برَٔشَ ُض٥ِ فٔی أ َٟ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َ٘ َٓ ٨ََٟا   

ُض٥ِ  َٟ َتُض٥ِ َواُرِٔفِ  ِٗ  َواِرَح٤ُِض٥ِ  ٣َا َرَز

دمحم نب ینثم زنعی، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعاہلل نب رسب رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے فادل یک 



 

 

 رطػ رشتفی الےئ وت مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اھکان افر فہبط )وجھکرفں ےس انب وہا اکی اھکان( شیپ ایک وت آپ

ں یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس اھک ا رھپ کشخ وجھکرںی الیئ ںیئگ وت آپ ےن فہ یھب اھکیئ افر وجھکرفں یک ایلھٹگ اینپ دفونں اویلگن

ینعی اہشدت فایل ام یل افر درایمین ام یل ےک  چی ںیم ڈاےنل ےگل ہبعش ےتہک ںیہ ہک ریما یھب یہی امگؿ ےہ ہک اس دحثی ںیم ےہ ہک ارگ 

ےن اچاہ ہک ایلھٹگں دفونں اویلگنں ےک درایمؿ ڈاانل رھپ ےنیپ ایک زیچںی الیئ ںیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ایپ رھپ آپ یلص  اہلل

اہلل ہیلع فملس ےن اےس د ا وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ رطػ اھٹیب اھت رضحت دبعاہلل ےتہک ںیہ ہک رھپ ریمے فادل ےن آپ 

 فملس ےک اجونر یک اگلؾ ڑکپی افر رعض رکےن ےگل امہرے ےئل داع رفامںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی داع رفامیئ اے یلص اہلل ہیلع

 اہلل! اؿ ےک رزؼ ںیم ربتک اطع رفام افر اؿ یک ترفغت رفام افر اؿ رپ رمح رفام۔

  نب رسبدمحم نب ینثم زنعی، دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی نب ریمخ، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ب ںیماابحتس وجھکر اھکےت فتق ایلھٹگں اکنؽ رک ر ےنھ ےک اابحتسب افر امہمؿ اک زیمابؿ ےک ےئل داع رکان افر زیمابؿ اک کین امہمؿ ےس داع رکفاےن ےک

     832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ ح٤از، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس  ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  ازٕ لِٔکَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ب٩ُِ ا

ِْٔن  ٌَ أئ ا٨ََّٟوی بََِْن اِْلِٔػَب َ٘ ِٟ ٔ َّا فٔی إ ٥ِ َيُظک َٟ ٔ َو  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 اسھت رفاتی وقنمؽ ےہ نکیل دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، دمحم نب ینثم، ییحی نب امحد، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک

 اس ںیم ایلھٹگں ر ےنھ ےک ابرے ںیم کش اک ذرک ںیہن ایک۔

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، دمحم نب ینثم، ییحی نب امحد، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجھکر ےک اسھت ڑککی اھکےن ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر ےک اسھت ڑککی اھکےن ےک ایبؿ ںیم

     833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

بساہلل ب٩ جٌرف، حرضت ًبساہلل یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ًبساہلل ب٩ ًو٪ ہًللی، یحٌی اب٩ ًو٪، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ً :  راوی

 ب٩ ٣ٌحز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ ابِ  َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ِٟضًَٔللٔیُّ  ِوٕ٪ ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ٤ٔیِٔمُّ َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ِوٕ٪ َحسَّ ًَ  ٩ُ

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ اَئ بٔاٟزُّكَٔب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِٟ٘ٔثَّ ٥َ َیأِک١ُُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ رَفٕ  ٌِ   ب٩ِٔ َج

ہنع  ییحی نب ییحی یمیمت، دبعاہلل نب توؿ الہیل، ییحی انب توؿ، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج، رضحت دبعاہلل نب زجعم ریض اہلل اعتٰیل

ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وجھکرفں ےک اسھت ڑککی اھک  ےس رفاتی

 رےہ ےھت۔

ییحی نب ییحی یمیمت، دبعاہلل نب توؿ الہیل، ییحی انب توؿ، اربامیہ نب دعس، دبعاہلل نب رفعج، رضحت دبعاہلل نب زجعم ریض اہلل  :  رافی

 ہنعاعتٰیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اھکےن ےک ےئل اعزجی اایتخر رکےن ےک اابحتسب افر اھکان اھکےن ےک ےئل ےنھٹیب ےک رطہقی

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ان اھکےن ےک ےئل ےنھٹیب ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیماھکےن ےک ےئل اعزجی اایتخر رکےن ےک اابحتسب افر اھک

     834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ، حٔؽ، ابوبرک، حٔؽ ب٩ ُیاث، ٣ؼٌب ب٩ س٠ی٥، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب ٔب َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ث٨ََا َح ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ِٕٔؽ  ٩ًَِ َح ص٤َُا  ٌٔیٕس اِِلََطخُّ لِٔکَ ب٩ِٔ ی َطِیَبَة َوأَبُو َس

ّیا َیأِک١ُُ َت٤ِزّ  ٌٔ ِ٘ ٥َ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک   اُس٠َِی٥ٕ َحسَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، صفح، اوبرکب، صفح نب ایغث، بعصم نب میلس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ااعقء ےک رطہقی رپ ینعی دفونں یلڈویلں ڑھکی رک ےک رسنی زنیم رپ اگلےئ وہےئ وجھکرںی 

 ےہ۔اھکےت وہےئ داھکی 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش، صفح، اوبرکب، صفح نب ایغث، بعصم نب میلس، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 زجی اایتخر رکےن ےک اابحتسب افر اھکان اھکےن ےک ےئل ےنھٹیب ےک رطہقی ےک ایبؿ ںیماھکےن ےک ےئل اع

     835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ؼٌب ب٩ س٠ی٥، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُزَصِْرُ بِ  ٩ًَِ ٣ُِؼ و َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔی ٔب ب٩ِٔ ٩ُ رَحِ ٌَ

َّی ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َح َٓ  ٕ ٥َ بَٔت٤ِز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔٔزْ  ُس٠َِی٥ٕ  ٔش٤ُُط َوصَُو ٣ُِحَت ِ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٕ ألَِِکّ َحثٔیّثا ا َوفٔی رَٔواَیٔة ُزَصِْر ٌّ  َیأِک١ُُ ٨ِ٣ٔطُ ألَِِکّ َذرٔي

زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، بعصم نب میلس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک 

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وجھکرںی الیئ ںیئگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ وجھکرفں وک میسقت رفامےن ےگل افر آپ یلص ر اؽ اہلل 

اہلل ہیلع فملس اس رطح ےھٹیب وہےئ ےھت سج رطح ہک وکیئ دلجی ںیم اتھٹیب ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ںیم ےس اھک یھب رےہ 

 ےھت۔

 رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، بعصم نب میلس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامتجیع اھکےن ںیم دف دف وجھکرںی  ا دف دف اھکےن ےک ےمقل اھکےن یک اممتعن ںیم ۔

  یک زیچفں اک ایبؿےنیپ :   ابب

 اامتجیع اھکےن ںیم دف دف وجھکرںی  ا دف دف اھکےن ےک ےمقل اھکےن یک اممتعن ںیم ۔

     836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، جب٠ہ ب٩ سحی٥، اب٩ زبْر، حرضت جب٠ہ ب٩ سحی٥ رضی اہلل تٌا :  راوی

ُت َجَب٠ََة ب٩َِ ُسحَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ اٟزُّبَِْر َٗ ِی٥ٕ 

 َ ٨َّا ٧ ُٛ ِس کَاَ٪ أََػاَب ا٨َّٟاَض یَِو٣َئٕٔذ َجِضْس َو َٗ ا٢َ َو َٗ ٤َِز  ٨َُٗا اٟتَّ ار٧ُٔوا َیزُِز َ٘ و٢ُ ََّل ُت ُ٘ َی َٓ ٠َِی٨َا اب٩ُِ ٤ًََُز َو٧َِح٩ُ ٧َأِک١ُُ  ًَ َی٤ُزُّ  َٓ أِک١ُُ 

أ٪ إَّٔلَّ أَِ٪ َيِشَتأِذَٔ٪ اٟزَُّج١ُ أََخاُظ  ٩ًَِ اِْلَِٔقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧ََهی  َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟک٤َٔ٠ََة إَّٔلَّ َٓ َبُة ََّل أَُری صَٔذظٔ ا ٌِ ا٢َ ُط َٗ 

ىٔی أَّلِستٔئَِذاَ٪  ٌِ  ٩ِ٣ٔ ک٤َٔ٠َةٔ اب٩ِٔ ٤ًََُز َي



 

 

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہلبج نب میحس، انب زریب، رضحت ہلبج نب میحس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب زریب 

التبم ےھت افر مہ اھک رےہ ےھت وت رضحت انب رمع  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیمہ وجھکرںی الھکےت ےھت ہکبج ولگ اؿ دونں ںیم طحق اسیل ںیم

ریض اہلل اعتٰیل ہنع امہرے اپس ےس زگرے افر مہ اھک رےہ ےھت وت فہ رفامےن ےگل ہک  م اس رطح دف دف وجھکرںی الم رک ہن اھکؤ ویکہکن 

یھت ےس ااجزت ےل ول رضحت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رطح الم رک اھکےن ےس عنم رفام ا  ااےئ اس ےک ہک اےنپ اس

 ہبعش ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک ہی ہملک ینعی اےنپ اھبیئ ےس ااجزت بلط رکان ہی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وقؽ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ہلبج نب میحس، انب زریب، رضحت ہلبج نب میحس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اامتجیع اھکےن ںیم دف دف وجھکرںی  ا دف دف اھکےن ےک ےمقل اھکےن یک اممتعن ںیم ۔

     837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ًَِبُس اٟزَّحِ  ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  ٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ لِٔکَ

َبَة  ٌِ ِس کَاَ٪ أََػاَب ا٨َّٟاَض یَِو٣َئٕٔذ َجِضْس ُط َٗ ِوُُٟط َو َٗ َبَة َوََّل  ٌِ ِو٢ُ ُط َٗ َِٟیَص فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا  ٔ َو  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی وقنمؽ ےہ افر 

 اوتیں ںیم ہبعش ےک وقؽ اک ذرک ںیہن ایک ایگ افر ہن یہ اؿ دفونں ںیم ولوگں یک طحق اسیل ںیم التبم وہےن اک ذرک ےہ۔اؿ دفونں رف

 دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب اشبر، دبعارلنمح نب دہمی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اامتجیع اھکےن ںیم دف دف وجھکرںی  ا دف دف اھکےن ےک ےمقل اھکےن یک اممتعن ںیم ۔

     838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ ب٩ سحی٥، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، جب٠ :  راوی

٩ًَِ َجَب٠َةَ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُت اب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ب٩ِٔ ُسَحِی٥ٕ 

َّی اہللُ  وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َّی َيِشَتأِذَٔ٪ أَِػَحابَطُ ٤ًََُز َي ٤َِزَتِْٔن َحً َ٪ اٟزَُّج١ُ بََِْن اٟتَّ ٥َ أَِ٪ َيِْقٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، ہلبج نب میحس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 



 

 

 ہک وکیئ آدیم دف دف وجھکرںی الم رک اھکےئ بج کت ہک فہ اےنپ اسویھتں ےس ااجزت ہن ےل ےل۔ہیلع فملس ےن اس ےس عنم رفام ا 

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، ہلبج نب میحس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وجھکر افر وکیئ ہلغ فریغہ اےنپ ابؽ وچبں ےک ےئل عمج رک ےک ر ےنھ ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 وجھکر افر وکیئ ہلغ فریغہ اےنپ ابؽ وچبں ےک ےئل عمج رک ےک ر ےنھ ےک ایبؿ ںیم

     839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، يٌ٘وب ب٩ ٣ح٤س ب٩ كحًلء، ابورجا٢ ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ًائظہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ اَ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ًَ  َحسَّ ٩ًَِ بًَٔل٢ٕ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ِ صَٔظا٦

٤ِزُ  َُ أَص١ُِ بَِیٕت ٨ًَِٔسص٥ُِ اٟتَّ ا٢َ ََّل َیُحو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ  أَبٔیطٔ 

 اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک دبعاہلل نب دبع ارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ ، امیلسؿ نب البؽ، اشہؾ نب رعفہ، رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اے اعہشئ! فہ رھگ فاےل وھبےک ںیہن وہےت ہک نج ےک اپس وجھکرںی وہں ۔

حلاء، اوبراجؽ دمحم نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
ط

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، وقعیب نب دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...دمہنی ونمرہ ںیم وجھکرفں یک 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دمہنی ونمرہ ںیم وجھکرفں یک 

     840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟزِّجَ  سٔ ب٩ِٔ كَِحًَلَئ  وُب ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٢ٔ ٣َُح٤َّ ًَ



 

 

 ٔ ًَائَٔظُة بَِیْت ََّل َت٤َِز ٓ ٥َ یَا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ طٔ  ًَائَٔظُة بَِیْت ََّل ٩ًَِ أ٣ُِّ َْ أَص٠ُِطُ َیا  یطٔ ٔجَیا

ََٟضا ٣َزَّ  ا َٗ ََ أَص٠ُُِط  َْ أَص٠ُِطُ أَِو َجا  َتِْٔن أَِو ثًََلثّاَت٤َِز ٓٔیطٔ ٔجَیا

حلاء، اوبراجؽ دمحم نب دبعارلنمح، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک 
ط

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، وقعیب نب دمحم نب 

! سج رھگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اے اعہشئ! سج رھگ ںیم وجھکرںی ہن وہں اس رھگ فاےل وھبےک ںیہ اے اعہشئ

 ںیم وجھکر ںیہن اس رھگ فاےل وھبےک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وگ ا دف  ا نیت رمہبت یہی رفام ا۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دمہنی ونمرہ ںیم وجھکرفں یک 

     841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ہاط٥ ب٩ ہاط٥، ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حرضت سٌ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ا بََِْن ََّلبَتَِیَضا حَْٔن َس ٍَ َت٤ََزإت ٤٣َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أَک١ََ َسِب َٗ  ٥َ

َّی ی٤ُِٔسیَ  ُظ ُس٥ٌّ َحً ٥َِٟ َيرُضَّ  ُيِؼبُٔح 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ نب البؽ، دبعاہلل نب دبعارلنمح، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس نب ایب فاقص ریض 

تی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم حبص ےک فتق دمہنی ونمرہ ےک دفونں رھتپےلی انکرفں اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

 ےک درایمؿ است وجھکرںی اھکےئ اگ وت اشؾ کت اےس وکیئ اصقنؿ ںیہن  اچنہےئ اگ۔

 ت دعساوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اہمش نب اہمش، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دمہنی ونمرہ ںیم وجھکرفں یک 

     842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی



 

 

 ُ ث٨ََا أَب ٔ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ أَب ٌِ ًَا٣َٔز ب٩َِ َس ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ صَأط٥ٔ ب٩ِٔ َصأط٥ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  و٢ُ و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُ٘ إؾ َي َّٗ ی َو

و٢ُ ٩ِ٣َ َتَؼبََّح بَٔش  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّى اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ّسا َي ٌِ ُت َس ٌِ َٝ َس٤ٔ ٔ ُظ ذَٟ ٥ِ َيرُضَّ َٟ ًَِحَوّة  ٍٔ َت٤ََزإت  ِب

َِٟیِو٦َ ُس٥ٌّ َوََّل ٔسَِحْ   ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، اہمش نب اہمش، اعرم نب دعس نب ایب فاقص، رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےک فتق دمہنی ونمرہ یک است دعد وجھکرںی اھکےئ اگ وت اس آدیم وک فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہک وج آدیم حبص

 اس دؿ ہن وکیئ زرہ اصقنؿ  اچنہےئ اگ افر ہن یہ وکیئ اجدف۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمدمہنی ونم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رہ ںیم وجھکرفں یک 

     843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوبسر طحاَ ب٩ وٟیس، ہاط٥ ب٩ ہاط٥ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ہاط٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََاظ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا و َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح زَارٔیُّ ح و َحسَّ َٔ ِٟ اؤیََة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ َُ ب٩ُِ  اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ أَبُو بَِسٕر ُطَحا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٔ ٩ًَِ َصأط٥ٔ ب٩ِٔ َصأط٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  َِٟؤٟیٔس لِٔکَ َّی ا ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ وََّلٔ٪ َس٤ٔ ُ٘ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َُط َوََّل َي

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبدبر اجشع نب فدیل، اہمش نب اہمش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اہمش ریض اہلل 

 اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی وقنمؽ ےہ افر اوہنں ےن اؿ دفونں اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت یبن یلص

مَّلَسَ اک ذرک ںیہن ےہ۔
َ
ِة ف

ْ
ت 
َ ل
َ
ُ ع
َ
 یَّلَص اّللّ

َ
ّ
ی 
ِ
ئ 
َ
ّ

 

لب

ُ ا

 

ِعْت
م َ
س

 رفاوتیں ںیم 

 اہلل اعتٰیل ہنع نب اہمش انب ایب رمع، رمفاؿ نب اعمفہی زفاری، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبدبر اجشع نب فدیل، اہمش نب اہمش ریض :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دمہنی ونمرہ ںیم وجھکرفں یک 

     844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ححز، اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف، رشیک اب٩ ابی ٤٧ْر، ًبساہلل ب٩ ابی ًتیٙ، حرضت  :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ا٢َ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخب َٗ  ٕ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َواب٩ُِ حُِحز ٌٔی١ُ َوصَُو و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ َر٧َا و 

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ًَِ  ٕٙ ًَتٔی ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٕ یٕک َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی ٤َ٧ٔز ٩ًَِ رَشٔ رَفٕ  ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩ُِ َج َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

أَٟیةٔ  ٌَ ِٟ ًَِحَوةٔ ا ٔ  فٔی  ة ِٟبرُِکَ ٢َ ا ْٚ أَوَّ ََّضا تٔزَِیا اّئ أَِو إ٧ٔ َٔ  ٔط

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، انب رجح، اامسلیع انب رفعج، رشکی انب ایب ریمن، دبعاہلل نب ایب قیتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ء ےہ  ا حبص ےک فتق وجعہ وجھکر اک اامعتسؽ رکان رت اؼ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وجعہ اعہیل ےہ افش

 ےہ اعہیل دمہنی ونمرہ ےک ابالیئ ہصح یک وجعہ مسق یک وجھکر وک اہک اجات ےہ۔

ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، انب رجح، الیعمس انب رفعج، رشکی انب ایب ریمن، دبعاہلل نب ایب قیتع، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

... 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

 

     845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٤ًز ب٩ ًبیس، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر، ٤ًزو ب٩ رحیث، سٌیس ب٩ زیس  :  راوی

 ٰی ٨ًہب٩ ٤ًزو ب٩ نٔی١، حرضت سٌیس ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٤ًز ب٩ نٔی١ رضی اہلل تٌال

٤ِزُ  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز َو ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ب٩ُِ ًُبَِیٕس 

 َٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ نُ ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ ٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  و٢ُ اِل ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِی١ٕ 

ِْٔن  ٌَ اْئ ٠ِٟٔ َٔ ٩٤َِِّٟ َو٣َاُؤَصا ٔط  ا



 

 

ہبیتق نب دیعس، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رمع نب دیبع، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن، 

 نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص رضحت دیعس

ی وجھکر یک اکی مسق ےہ افر اس اک اپین آھکن ےک ےئل افش ےہ۔  

ئ

 

ھب

ک

 اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک 

رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رمع نب دیبع، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، دیعس نب زدی نب رمعف نب ہبیتق نب دیعس،  :  رافی

 لیفن، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

 

     846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر، ٤ًزو ب٩ رحیث، حرضت سٌیس ب٩ زی :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َِزو ب٩َِ و َحسَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ِْر

ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیَس ب٩َِ َزیِٕس  ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕث  ٩٤َِِّٟ َو٣َاُؤَصا رُحَ ٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُ اِل ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ِْٔن  ٌَ اْئ ٠ِٟٔ َٔ  ٔط

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ی وجھکر یک اکی مسق ےہ افر اس اک اپین آھکن ےک ےئل افشء اک ابثع ےہر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس  

ئ

 

ھب

ک

  آپ رفامےت ںیہ ہک 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

 

     847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ رحیث، حرضت سٌیس ب٩ زیس رضی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ ب٩ ًیی٨ہ، حش٩ ْعنی،  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ٥َٜ َِٟح ا٢َ َوأَِخبََرنٔی ا َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ َزنٔیِّ  و َحسَّ ٌُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا ب٩ُِ ًُتَِیَبَة 



 

 

 ٌٔ ٩ًَِ َس یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ ٥ِ أ٧ُرِٔکِ ٩ًَِ  َٟ  ٥َُٜ َِٟح ثَىٔی بٔطٔ ا ا َحسَّ َّ٤َٟ َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُظ ٩ِ٣ٔ یٔس ب٩ِٔ َزیِٕس 

٠٤َِٟٔٔک  ًَِبٔس ا  َحٔسیٔث 

 اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح نب ہنییع، نسح رعین، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل

فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی رکےت ںیہ ہک ہبعش ےتہک ںیہ ہک مکح ےن بج ھجم ےس ہی دحثی ایبؿ یک وت ںیم ےن دبعاکلمل 

 یک دحثی یک رطح اس اک رکنم ںیہن اھجمس۔

  رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح نب ہنییع، نسح رعین، رمعف نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

 

     848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، ًبثر، ٣رطٖ، ح٥ٜ، حش٩، ٤ًزو ب٩ رحیث، سٌیس ب٩ زیس ب٩ ٤ًز ب٩ نٔی١، حرضت سٌیس  :  راوی

 ب٩ زیس ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ و ب٩ نٔی١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثٔیُّ أَِخبَرَ  ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٌٔیٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َس یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ  ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ ًَِبثَْر  ٧َا 

 َّٟ ٩٤َِِّٟ ا ٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِی١ٕ  َٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ نُ الَی ٔذی أ٧َِز٢ََ اہللُ َتَباَزیِٔس ب٩ِٔ  ٌَ َرَک َوَت

ِْٔن  ٌَ اْئ ٠ِٟٔ َٔ ائٔی١َ َو٣َاُؤَصا ٔط  ًَلَی بَىٔی إرِٔسَ

ر ، رطمػ، مکح، نسح، رمعف نب رحثی، دیعس نب زدی نب رمع نب لیفن، رضحت دیعس نب زدی نب رمع ریض اہلل 

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

ی اس مسق ںیم ےس ےہ وج اہلل  اعتٰیل ہنع ف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص  

ئ

 

ھب

ک

اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا 

 اعتیل ےن ینب ارسالیئ رپ انزؽ رفام ا اھت افر اس اک اپین آھکن ےک ےئل افشء ےہ۔

ر ، رطمػ، مکح، نسح، رمعف نب رحثی، دیعس نب زدی نب رمع نب لیفن، رضحت دیعس نب زدی نب رمع  :  رافی

 

ت ی
ع

ی، 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

 یض اہلل اعتٰیل ہنع ف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنعر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

 



 

 

     849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٣رطٖ، ح٥ٜ، اب٩ ًیی٨ہ، حش٩ ْعنی، ٤ًزو ب٩ رحیث، حرضت سٌیس ب٩ زیس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُتَیِ  َِٟح ٩ًَِ ا  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ یِٕث  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رُحَ ًَ  ٩ًَِ َزنٔیِّ  ٌُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا َبَة 

َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ اہللُ  ٩٤َِِّٟ ا ٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ اِل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٕس  اْئ َس َٔ ًَلَی ٣ُوَسی َو٣َاُؤَصا ٔط  

ِْٔن  ٌَ ٠ِٟٔ 

، رطمػ، مکح، انب ہنییع، نسح رعین، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، رجری

ی اس مسق ےس ےہ ہک وج اہلل اعتیل ےن ینب ارسالیئ رپ انزؽ رفام ا اھت افر اس اک   

ئ

 

ھب

ک

ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک 

 اپین آوھکنں ےک ےئل افش ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رطمػ، مکح، انب ہنییع، نسح رعین، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ےک ذرہعی

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

ھب ئ

ک

  ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

     850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر، ٤ًزو ب٩ رحیث، حرضت سٌیس ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٌٔیَس ب٩َِ َحسَّ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ یِٕث َي ٤ًََِزو ب٩َِ رُحَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ٔس ا

 ًَ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ اہللُ  ٩٤َِِّٟ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِل٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ اَزیِٕس َي ًَلَی بَىٔی إرِٔسَ َّ َوَج١َّ  ئٔی١َ َو٣َاُؤَصا ز

ِْٔن  ٌَ اْئ ٠ِٟٔ َٔ  ٔط

انب ایب رمع، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ی اس نم فولسی ںیم ےس ےہ ہک وج اہلل اعتیل ےن ینب ارسالیئ رپ انزؽ رفام  

ئ

 

ھب

ک

 ا اھت افر اس اک اپین آھکن ےک ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا 

 افش ےہ۔

 انب ایب رمع، ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع، رمعف نب رحثی، رضحت دیعس نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 

ھ

ک

 افر اس ےک ذرہعی ےس آھکن اک العج رکفاےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ی یک 

 

 ب ئ

     851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ حبیب حارثی، ح٤از ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ طبیب، طہز ب٩ حوطب، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر، ًبسا٠٤ٟک، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 یس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرحیث، سٌیس ب٩ زیس، حرضت سٌ

 ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُس ب٩ُِ َطبٔیٕب  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ٔ ب٩ِٔ َحِوَطٕب و َحسَّ ُتُط ٩ِ٣ٔ َطِضز

٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ ُتطُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  َٓ ٩ًَِ َس یِٕث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ رُحَ  ٩ًَِ ثَىٔی  َحسَّ َٓ ٠٤َِٟٔٔک  ًَِبَس ا ٠َ٘ٔیُت  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ب٩ِٔ ٤ًَُِْر

ِْٔن  ٌَ اْئ ٠ِٟٔ َٔ ٩٤َِِّٟ َو٣َاُؤَصا ٔط ٤َِٜأَةُ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  َزیِٕس 

نب زدی، دمحم نب بیبش، رہش نب وحبش، دبعاکلمل نب ریمع، دبعاکلمل، رمعف نب رحثی، دیعس نب زدی،  ییحی نب بیبح احریث، امحد

ی نم یک   

ئ

 

ھب

ک

رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا 

 ء ےہ۔اکی مسق ےہ افر اس اک اپین آھکن ےک ےئل افش

ییحی نب بیبح احریث، امحد نب زدی، دمحم نب بیبش، رہش نب وحبش، دبعاکلمل نب ریمع، دبعاکلمل، رمعف نب رحثی، دیعس نب  :  رافی

 زدی، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ولیپ ےک ایسہ لھپ یک 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ولیپ ےک ایسہ لھپ یک 

     852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ یُو٧َُص  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َّی ا ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِضَزأ٪ َو٧َِح٩ُ ٧َِحىٔی اِلََٜباَث  ٥َ ب٤َٔزِّ اٟوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥َ ہللُ 

٥ِ َوَص١ِ ٩ِ٣ٔ ٧َئ  ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ًَِیَت ا ََّک َر أ٧َ َٛ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ٨ِ٣ُٔط  ٠َِی٥ُِٜ بٔاِِلَِسَوز ًَاَصا أَِو ٧َِحَو َصَذا ٩ِ٣ٔ  ٓیٕ ًَ ِس َر َٗ إَّٔلَّ َو



 

 

ِو٢ٔ  َ٘ ِٟ  ا

اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےننچ ےگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رہظاؿ ےک اقمؾ ےس زگرے وت مہ ولیپ

 م اس ولیپ ںیم ےس ایسہ التش رکف مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رکب اں رچایئ ںیہ آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفام ا اہں افر وکیئ یبن ااسی ںیہن زگرا ہک سج ےن رکب اں ہن رچایئ وہں۔

 رہ، دبعاہلل نب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...رسہک یک 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رسہک یک 

     853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوًوا٧ہ، ابی برش ابوسٔیا٪، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اہللٔ  ًَ ثَىٔی  ٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  اَ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ٩ًَِ ب٩ُِ  َوَة   ُْعِ

٥َ اِِلُز٦ُُ أَِو اِْلَٔزا٦ُ  ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ َِٟد١ُّ أَبٔیطٔ   ا

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ نب البؽ اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رتہبنی اسنل رسہک اک ےہ۔

 اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبتواہن، ایب رشب اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رسہک یک 

     854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسی ب٩ َقیع ب٩ ٧آٍ ت٤یِم یحٌی ب٩ ػاٟح وحاهی س٠امی٪ ب٩ بًل٢ حرضت س٠امی٪ ب٩ بًل٢ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُس٠َامِیَ  ُِٟوَحاهٔیُّ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َػأٟٕح ا ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ٍٕ اٟتَّ ٔ یِٔع ب٩ِٔ ٧َآ ث٨ََاظ ٣ُوَسی ب٩ُِ َُقَ ٔ  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ َحسَّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

 َّٝ ٥ِ َيُظ َٟ ٥َ اِِلُز٦ُُ َو ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  َو

ومیس نب رقشی نب انعف یمیمت ییحی نب اصحل فاحیظ امیلسؿ نب البؽ رضحت امیلسؿ نب البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

 رفاتی وقنمؽ ےہ افر رصػ یظفل رفؼ ےہ۔

  نب اصحل فاحیظ امیلسؿ نب البؽ رضحت امیلسؿ نب البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنعومیس نب رقشی نب انعف یمیمت ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رسہک یک 

     855    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، یحٌی ب٩ حشا٪، س٠امی٪ ب٩ بًل٢ ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪ 

 ٥َ ٌِ ٔ و٢ُ ن ُ٘ ١َ َیأِک١ُُ بٔطٔ َوَي ٌَ َح َٓ ًَا بٔطٔ  َس َٓ اُٟوا ٣َا ٨ًَِٔس٧َا إَّٔلَّ َخ١ٌّ  َ٘ َٓ ٥َ َسأ٢ََ أَص٠َُِط اِِلُز٦َُ  َِٟد١ُّ  َوَس٠َّ ٥َ اِِلُز٦ُُ ا ٌِ ٔ َِٟد١ُّ ن  اِِلُز٦ُُ ا

نب ییحی، اوبتواہن، ایب رشب اوبایفسؿ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ییحی 

رھگ فاولں ےس اسنل بلط رفام ا وت اوہنں ےن رعض ایک امہرے اپس  ااےئ رسہک ےک افر ھچک ںیہن ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ر اس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفیٹ اھکین رشفع رک دی رھپ رفامےت ںیہ رتہبنی اسنل رسہک ےہ رتہبنی اسنل رسہک وگنما ا اف

 رسہک ےہ۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ نب البؽ اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رسہک یک 

     856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ سٌیس، ك٠حہ ب٩ ٧آٍ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ زورقی، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ٣ثىی  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

َّی ب٩ِٔ َس  ٤َُِٟثى ٩ًَِ ا َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ِوَرقٔیُّ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ٍٕ َحسَّ ٔ ثَىٔی ك٠ََِحُة ب٩ُِ ٧َآ ٌٔیٕس َحسَّ



 

 

ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ أََِخَ أ٧َ َٓ ٔلَی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ  ٥َ بَٔیٔسی َذاَت َیِو٦ٕ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ا ٩ِ٣ٔ ًَِبٔس اہللٔ َي ّ٘ َِٟیطٔ ٠َٔٓ ٔ َد إ

 ُ ٥َ اِِل ٌِ ٔ َِٟد١َّ ن إٔ٪َّ ا َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََّل إَّٔلَّ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ َخ١ٕٓ  َ٘ َٓ  ٕ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أُز٦ُ َ٘ َٓ  ٕ َِٟد١َّ ٨٣ُُِذ ُخِبز ُِٟت أُحٔبُّ ا ٤َا زٔ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ز٦ُُ 

 ٌِ َِٟد١َّ ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ُِٟت أُحٔبُّ ا ا٢َ ك٠ََِحُة ٣َا زٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و  َّی اہللُ  ُتَضا ٩ِ٣ٔ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ٌِ ٕ َس٤ٔ  ُتَضا ٩ِ٣ٔ َجابٔز

ہحلط نب انعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک وقعیب نب اربامیہ دفرح ، اامسلیع نب ہیلع، ینثم نب دیعس، 

اکی دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریما اہھت ڑکپ رک اےنپ رھگ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم 

 اسنل ےہ رھگ فاولں ےن رعض ایک ںیہن رصػ ھچک رسہک رفیٹ ےک دنچ ڑکٹے شیپ ےئک ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وکیئ

ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رسہک رتہبنی اسنل ےہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق ےس ںیم ےن 

 رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

 

حة
طل
یھب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےھجم رسہک ےس تبحم وہیئگ افر رضحت اوب

 ہنع ےس سج فتق ےس ہی دحثی  ین ےہ ےھجم یھب رسہک ےس تبحم وہ یئگ۔

 وقعیب نب اربامیہ دفرح ، الیعمس نب ہیلع، ینثم نب دیعس، ہحلط نب انعف، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رسہک یک 

     857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی نَص ب٩ ًلی جہـِم، ٣ثىی ب٩ سٌیس، ك٠حہ ب٩ ٧آٍ، جابز ب٩ ًب :  راوی

 ٨ًہ

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ٧َآ ٌٔیٕس  َّی ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ  َحسَّ ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ  َحسَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َٟ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟد١ُّ َو ٥َ اِِلُز٦ُُ ا ٌِ ٔ ٨ َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  َة إ ٔلَی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ٥َ أََخَذ بَٔیٔسظٔ إ ٥ِ یَِذَُکِ ٣َا طٔ َوَس٠َّ

َسظُ  ٌِ  َب

ی، ینثم نب دیعس، ہحلط نب انعف، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

م

 

 ہ ض
خ

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل رصن نب یلع 

یلص اہلل ہیلع فملس ریما اہھت ڑکپ رک اےنپ رھگ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر رھپ آےگ انب ہیلع یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ رگم اس 

 ںیم دعب اک ہصح ینعی رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبہحلط ےک وقؽ اک ذرک ںیہن ایک ایگ۔

ی، ینثم نب دیعس، ہحلط نب انعف، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رصن نب یلع :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر اےس وطبر اسنل اامعتسؽ رکےن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  ےک ایبؿ ںیمرسہک یک 

     858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ححاد ب٩ ابی زی٨ب، ابوسٔیا٪ ك٠حہ ب٩ ٧آٍ، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا یَز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍٕ و َحسَّ ٔ َیاَ٪ ك٠ََِحُة ب٩ُِ ٧َآ ِٔ ثَىٔی أَبُو ُس یُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َححَّاُد ب٩ُِ أَبٔی َزی٨ََِب َحسَّ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٤َزَّ بٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٨ُِت َجأّٟشا فٔی َزارٔی  ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ أََطاَر َٗ َٓ  ٥َ َِٟیطٔ  طٔ َوَس٠َّ ٔ ٤ُِت إ ُ٘ َٓ ٔلَیَّ  إ

٠َِیضَ  ًَ ِٟٔحَحاَب  ََٓسَخ٠ُِت ا ََٓسَخ١َ ث٥َُّ أَذَٔ٪ لٔی  ٔ نَٔشائٔطٔ  َف حَُحز ٌِ َّی أَتَی َب ٨َا َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ أََخَذ بَٔیٔسی  ا٢َ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ََُسإئ َٓ َ٘ َٓ ا 

 َٓ ًَلَی ٧َٔيٓیٕ   ٩َ ٌِ ُؤؿ َٓ َػٕة  ُتَٔی بَٔثًَلثَٔة أََِقٔ أ َٓ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َ٘ ُط بََِْن یََسیِطٔ َوأََخَذ َٓ ٌَ َوَؿ َٓ ّػا  ٥َ َُقِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ طُ بََِْن یََسیِطٔ َون َٔ ١َ نِٔؼ ٌَ َح َٓ ُظ بٔاث٨َِِْٔن  َٜرَسَ َٓ أَٟث  ُط بََِْن یََسیَّ ث٥َُّ أََخَذ اٟثَّ ٌَ َوَؿ َٓ ّػا آََخَ  َٗ َُقِ ُط بََِْن یََسیَّ ث٥َُّ  َٔ ا٢َ ص١َِ ِؼ

٥َ اِِلُز٦ُُ صُوَ  ٌِ ٔ ٨ َٓ ا٢َ َصاتُوُظ  َٗ اُٟوا ََّل إَّٔلَّ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ َخ١ٕٓ  َٗ  ٩ِ٣ٔ أُز٦ُٕ 

ںیم  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اجحج نب ایب زبنی، اوبایفسؿ ہحلط نب انعف، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس ےسزگرے وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمی رطػ ااشرہ ایک  اےنپ رھگ ںیم اھٹیب وہا اھت ہک

وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اھٹ ڑھکا وہا آپ ےن ریما اہھت ڑکپا رھپ مہ لچ زپے اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ 

ز ہ یک رطػ رشتفی ےلآ
خ
خ 

ےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ادنر رشتفی ےل ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ازفاج رہطمات ےک یسک 

ملس ےن ےن ےھجم یھب ااجزت اطع رفامیئ ںیم ادنر دالخ وہا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ےن رپدہ ایک وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع ف

 رفایٹں اھچؽ ےک درتسوخاؿ رپ رھک رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم رفام ا ایک اھکےن یک وکیئ زیچ ےہ رھگ فاولں ےن اہک اہں نیت

ریھک افر رھپ دفرسی رفیٹ ےل رک ریمے اسےنم رھک دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسیتی رفیٹ ےل رک ریمے اسےنم رھک دے 

افر آدیھ رفیٹ ریمے اسےنم ریھک رھپ آپ یلص  رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریسیتی رفیٹ ڑکپ رک وتڑی افر آدیھ رفیٹ اےنپ اسےنم

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وکیئ اسنل ےہ رھگ فاولں ےن اہک رسہک ےک  اا ھچک ںیہن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رسہک یہ ےل

 آؤ رسہک وت رتہبنی اسنل ےہ۔

 اوبایفسؿ ہحلط نب انعف، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اجحج نب ایب زبنی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نسہل اھکےن ےک وجاز ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن ےک وجاز ںیم

     859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، جابز ب٩ س٤زہ، حرضت ابوایوب انؼاری  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ  َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب اِِلَِنَؼارٔیِّ  ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٕب  ٕ أَک١ََ ٨ِ٣ٔطُ رَحِ ا٦ ٌَ ُتَٔی بَٔل ٥ََّ٠ إَٔذا أ

 َ ٔل ٠ٔطٔ إ ـِ َٔ َث بٔ ٌَ ا٢َ َوَب َٗ ا٦ْ صَُو  ُِٟتُط أرََحَ َ َشأ َٓ ٥ِ َیأِک١ُِ ٨ِ٣َٔضا ِٔلَ٪َّ ٓٔیَضا ثُو٣ّا  َٟ ٠َٕة  ـِ َٔ ٔلَیَّ یَِو٣ّا بٔ َث إ ٌَ َُّط َب صُُط ٩ِ٣ٔ  یَّ َوإ٧ٔ ٜٔىِّی أََِکَ ََّل َوَل

صَِت  ُظ ٣َا ََکٔ ِّی أََِکَ إٔن َٓ ا٢َ  َٗ  أَِج١ٔ رٔیٔحطٔ 

ک نب رحب، اجرب نب رمسہ، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امس

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وج اھکان یھب ال ا اجات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ںیم ےس اھکےت افر اس ںیم 

 فملس ےن ےھجم اھکان اجیھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس ںیہن ےس وج اھکان چب اجات فہ ےھجم جیھب دےتی اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع

 اھک ا ویکہکن اس ںیم نسہل اھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایک نسہل رحاؾ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رحاؾ ںیہن

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ےھجم یھب فہ زیچ اندنسپ ےہ نکیل اس یک وب یک فہج ےس ںیم اےس اندنسپ اتھجمس وہں رضحت اوباویب 

 وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اندنسپ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب، اجرب نب رمسہ، رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن ےک وجاز ںیم

     860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ٔ و َحسَّ َبَة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ٤َُِٟثى  ُس ب٩ُِ ا

 دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک ےہ۔

  ہنعدمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، ہبعش، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 نسہل اھکےن ےک وجاز ںیم

     861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ون٤ٌا٪، ثابت، ححاد ب٩ یزیسابوزیس احو٢، ًاػ٥، ًبساہلل ب٩ ححاد ب٩ طاْع، اح٤س ب٩ سٌیس ب٩ ػرخ، اب :  راوی

 حارث، ا٠ٓح ٣ولی ابوایوب، حرضت ابوایوب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أَب اََّل َحسَّ َٗ یْب  ُى ٨ِ٣ُٔض٤َا ََقٔ ِٔ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َػرِخٕ َوا٠َّٟ أْعٔ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َس ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٤َأ٪ حَ و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ثَابْٔت فٔی و ا٨ُّٟ سَّ

٠ََِٓح  ٩ًَِ أَ َِٟحارٔٔث  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب أَ٪َّ  رَٔواَیٔة َححَّأد ب٩ِٔ یَزٔیَس أَبُو َزیِٕس اِِلَِحَو٢ُ َحسَّ ٣َِولَی أَبٔی أَیُّوَب 

٠َِیطٔ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َز٢ََ  ًَ َّی اہللُ  ا٧ِتََبَط أَبُو  ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٠ٌِٔو ِٟ ١ِٔٔ َوأَبُو أَیُّوَب فٔی ا ٥َ فٔی اٟشُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َز٢ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ

َباتُوا فٔی  َٓ ِوا  َٓت٨ََحَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرأِٔض َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِو َٓ ا٢َ ٤َِ٧ٔشی  َ٘ َٓ ِی٠َّة  َٟ َّی اہللُ  َجا٧ٕٔب أَیُّوَب  ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ ث٥َُّ 

 ِ ّة أ٧َ َٔ ٠ًُِو َس٘ٔی ا٢َ ََّل أَ َ٘ َٓ  ُٙ َٓ ١ُِٔ أَِر ٥َ اٟشُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ ًَ ٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َتَحوَّ َٓ َت َتِحَتَضا 

 ُ ٠ُوِّ َوأَب ٌُ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َِٟیطٔ ًَ ٔ إَٔذا ٔجیَئ بٔطٔ إ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك ًَ َّی اہللُ  ٍُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٓکَاَ٪ َيِؼ٨َ  ١ٔ ِٔ ٩ًَِ و أَیُّوَب فٔی اٟشُّ َسأ٢ََ 

 َ َِٟیطٔ َسأ ٔ ا ُرزَّ إ َّ٤٠َ َٓ ا٣ّا ٓٔیطٔ ثُو٦ْ  ٌَ َ ُط ك َٟ  ٍَ َؼ٨َ َٓ ٌٔطٔ  ٍَ أََػابٔ ٍُ ٣َِؤؿ َیتَتَبَّ َٓ ٌٔطٔ  ٍٔ أََػابٔ َّی ٣َِؤؿ ٍٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ٍٔ أََػاب ٩ًَِ ٣َِؤؿ  ٢َ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َ٘ َٓ ا٦ْ صَُو  ا٢َ أرََحَ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٌَٔس إ ََ َوَػ ٔ ز َٔ َٓ ٥َِٟ َیأِک١ُِ  ُط  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ صُطُ اہللُ  ٜٔىِّی أََِکَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل َوَل ًَ َّی اہللُ  ل

ُظ ٣َا ِّی أََِکَ إٔن َٓ ا٢َ  ٥َ یُِؤتَی َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َوکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ صَِت  ُظ أَِو ٣َا ََکٔ  َترِکَ

اجحج نب اشرع، ادمح نب دیعس نب رخص، اوبامعنؿ، اثتب، اجحج نب سیدیاوبزدی اوحؽ، اعمص، دبعاہلل نب احرث، احلف ومیل اوباویب، 

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

رضحت اوباویب ےک رھگ یک یلچن زنمؽ ںیم رہھٹے افر رضحت اوباویب ریض اہلل افرپ فایل زنمؽ ںیم رضحت اوباویب ےتہک ںیہ ہک 

فملس ےک رس ےک افرپ ےتلچ ںیہ وت مہ رات وک ٹہ رک اکی وکےن یک ںیم اکی رات دیبار وہا افر ےنہک اگل ہک مہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رطػ وہ ےئگ افر رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےچی فاےل رھگ ںیم ز ادہ آاسین ےہ رضحت 



 

 

یلص اہلل ہیلع فملس وہں وت یبن یلص اہلل ہیلع اوباویب ےن رعض ایک ہک ںیم وت اس تھچ رپ ںیہن رہ اتکس ہک سج تھچ ےک ےچی آپ 

فملس افرپ فاےل ےصح ںیم رشتفی ےل ےئگ افر رضحت اوباویب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکان ایتر رکےت ےھت وت بج فہ فاسپ 

اس ہگج ےک ابرے ںیم  آات افر رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم راھک اجات وت رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

وپےتھچ سج ہگج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اایلگنں ڈاؽ رک اھکان اھک ا افر رھپ اس ہگج ےس رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وخد 

 ولٹ رک اھکےت رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکان ایتر ایک سج ںیم نسہل اھت وت بج ہی اھکان

فاسپ رضحت اوباویب یک رطػ ال ا ایگ وت اوہنں ےن لومعؽ ےک اطمقب آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اویلگنں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت 

آپ ےس اہک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اھکان ںیہن اھک ا رضحت اوباویب ربھگا ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ افرپ 

 ایک ہی رحاؾ ےہ؟ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رحاؾ ںیہن نکیل ےھجم ہی اندنسپ ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ھڑھ رک رعض ایک

اندنسپ ےہ رضحت اوباویب ےن رعض ایک ےھجم یھب فہ زیچ اندنسپ ےہ رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 ت ربجالیئ فیح ےل رک آےت ےھت۔فملس ےک اپس رضح

اجحج نب اشرع، ادمح نب دیعس نب رخص، اوبامعنؿ، اثتب، اجحج نب سیدیاوبزدی اوحؽ، اعمص، دبعاہلل نب احرث، احلف ومیل  :  رافی

 اوباویب، رضحت اوباویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ُزوا٪، ابی حاز٦ اطحعی، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس، ٓـی١ ب٩  :  راوی

 َ ٕ اِِل ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َُزَِواَ٪  ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبٔس ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِطَحعٔیِّ 

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َثَک َجاَئ َرُج١ْ إ ٌَ َّٟٔذی َب َِٟت َوا ا َ٘ َٓ ٔف نَٔشائٔطٔ  ٌِ ٔلَی َب أَِرَس١َ إ َٓ ِّی ٣َِحُضوْز  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 ٔ ٩َ٠ُِٗ ک٠ُُُّض٩َّ ٣ِٔث١َ َذٟ َّی  َِٟت ٣ِٔث١َ َذَٟٔک َحً ا َ٘ َٓ ی  ٔلَی أَُِخَ ِّٙ ٣َا ٨ًِٔسٔی إَّٔلَّ ٣َاْئ ث٥َُّ أَِرَس١َ إ َِٟح َّٟ بٔا ِّٙ َک ََّل َوا َِٟح َثَک بٔا ٌَ ٔذی َب

 َ ا٢َ أ٧َ َ٘ َٓ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  َ٘ َٓ ِی٠ََة َرح٤َُٔط اہللُ  ُٕ صََذا ا٠َّٟ ی ـٔ ا٢َ ٩ِ٣َ ُي َ٘ َٓ َٙ ٣َا ٨ًِٔٔسی إَّٔلَّ ٣َاْئ  ا٧َِل٠َ َٓ ا یَا َرُسو٢َ اہللٔ 



 

 

َِٟت ََّل  ا َٗ ا٢َ َّٔل٣َِزأَتٔطٔ َص١ِ ٨ًَِٔسٔک َطِیْئ  َ٘ َٓ ٔلَی َرِح٠ٔطٔ  ِٔٔئ بٔطٔ إ ِ أَك َٓ ٨َُٔا  َٓإَٔذا َزَخ١َ َؿِی ٠ِّ٠ٔیض٥ِٔ بَٔظِیٕئ  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ُٗوُت ٔػبَِیانٔی   إَّٔلَّ 

ُسوا ٌَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔٔئٔیطٔ  َّی تُِل أد َحً َ ٔلَی اٟرسِّ ومٔی إ ُ٘ َٓ إَٔذا أَصَِوی َٟٔیأِک١َُ  َٓ َّا ٧َأِک١ُُ  اَد َوأَرٔیطٔ أ٧َ َ ا أَِػَبَح  اٟرسِّ َّ٤٠َ َٓ  ُٕ ِی َـّ ًَلَی َوأَک١ََ اٟ ََُسا 

٤َُٜٔٔا ا٠َِّٟی٠َةَ  ِی ـَ ٤ٌَُٜٔا بٔ ًَحَٔب اہللُ ٩ِ٣ٔ َػ٨ٔی ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

زریہ نب رحب، رجری نب دبعادیمحل، لیضف نب زغفاؿ، ایب احزؾ ایعجش، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس یک دختم ںیم اکی آدیم آ ا افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم افہق ےس وہں آپ ےن اینپ ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک یک ہیلع

رطػ اکی آدیم اجیھب وت زفہج رہطمہ ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ ریمے 

رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس دفرسے زفہج رہطمہ یک رطػ اجیھب وت اوہنں ےن یھب ایس اپس  ااےئ اپین ےک افر ھچک ںیہن ےہ 

رطح اہک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک بس ازفاج رہطمات ےن یہی اہک ہک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

 ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم آج رات اس فملس وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ ریمے اپس  ااےئ اپین ےک افر ھچک ںیہن

امہمؿ یک امہمؿ ونازی رکے اگ اہلل اعتیل اس رپ رمح رفامےئ اگ ااصنر ںیم ےس اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم احرض 

ایک ریتے اپس ھچک ےہ فہ ےنہک یگل ہک  وہں رھپ فہ ااصنری آدیم اس امہمؿ وک ےل رک اےنپ رھگ یک رطػ ےلچ افر اینپ ویبی ےس اہک

 ااےئ ریمے وچبں ےک اھکےن ےک ریمے اپس اھکےن وک ھچک ںیہن ےہ ااصنری ےن اہک اؿ وچبں وک یسک زیچ ےس الہب دف افر بج 

ؿ ےک اسھت بس رھگ امہمؿ ادنر آاجےئ وت رچاغ اھجب دانی افر اس رپ ہی اظرہ رکان وگ ا ہک مہ یھب اھکان اھک رےہ ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک امہم

فاےل ھٹیب ےئگ افر اھکان رصػ امہمؿ ےن یہ اھک ا رھپ بج حبص وہیئ افر فہ دفونں یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ وت آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن آج رات اےنپ امہمؿ ےک اسھت وج ولسک ایک ےہ اس رپ اہلل اعتیل ےن بجعت ایک ےہ۔

 ریہ نب رحب، رجری نب دبعادیمحل، لیضف نب زغفاؿ، ایب احزؾ ایعجش، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، وٛیٍ، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، ابوحاز٦، ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ  َحسَّ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َُزَِواَ٪  ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ



 

 

ا٢َ َّٔل٣َِزأَتٔطٔ ٧َوِّمٔی اٟؼِّ  َ٘ َٓ ُٗوُت ٔػبَِیا٧ٔطٔ  ُٗوتُطُ َو ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٨ًَِٔسُظ إَّٔلَّ  َٓ  ْٕ بٔی اِِلَِنَؼارٔ بَاَت بٔطٔ َؿِی اَد َوََقِّ َ ِٔٔئ اٟرسِّ ِ بَِیَة َوأَك

ِو کَاَ٪ بٔض٥ِٔ َخَؼاَػْة  َٟ ُٔٔشض٥ِٔ َو ًَلَی أَِن ٔ اِْلیَُة َویُِؤثٔزُوَ٪  َِٟت َصٔذظ َ ٨َز َٓ ا٢َ  َٗ ٕٔ ٣َا ٨ًَِٔسٔک  ِی َـّ ٠ٟٔ 

اوبرکبی، دمحم نب العء، فعیک، لیضف نب زغفاؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ااصنری آدیم ےک اپس اکی امہمؿ آ ا وت اس ااصنری ےک اپس اےنپ افر اےنپ وچبں ےک العفہ وکیئ زیچ ںیہن یھت رفاتی ےہ ہک اکی 

ااصنری ےن اینپ ویبی ےس اہک وچبں وک مال دے افر رچاغ وک اھجب دے افر وج ھچک ریتے اپس ےہ فہ امہمؿ ےک اسےنم رھک دے رافی 
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اوبرکبی، دمحم نب العء، فعیک، لیضف نب زغفاؿ، اوباحزؾ، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ابوَکیب، اب٩ ٓـی١، ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

ا٢َ َجاَئ َرجُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ َّی اہللُ و َحسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ١ْ إ

ا٢َ أَََّل  َ٘ َٓ ُط  ُٔ ی ـٔ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٨ًَِٔسُظ ٣َا ُي َٓ ُط  َٔ ی ـٔ ٥َ ُٟٔی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢ُ ًَ َ٘ ا٦َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ يُ َ٘ َٓ ُٕ َصَذا َرح٤َٔطُ اہللُ  ی ـٔ  َرُج١ْ ُي

ٕ َوَذََکَ ٓٔیطٔ ٧ُزُو٢َ اِْلیَ  ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ٔلَی َرِح٠ٔطٔ َوَسا َٙ بٔطٔ إ ا٧َِل٠َ َٓ ُط أَبُو ك٠ََِحَة  َٟ ٍْ ُظ َوٛٔی ٤َا َذََکَ َٛ  ٔة 

احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اوبرکبی، انب لیضف، ایب 

اکی آدیم آ ا وت آپ ےک اپس اس یک امہمؿ ونازی ےک ےئل ھچک ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وکیئ آدیم ےہ وج اس 

امےئ اکی ااصنری آدیم ڑھکا وہا ےسج رضحت اوبہحلط اہک اجات اھت رھپ فہ اس امہمؿ وک اےنپ آدیم یک امہمؿ ونازی رکات اہلل اس رپ رمح رف

رھگ یک رطػ ےل ےلچ آےگ رفاتی وجریہی یک دحثی یک رطح ےہ افر اس ںیم آتی رکہمی ےک زنفؽ اک یھب ذرک ےہ اسیج ہک فعیک 

 ےن اینپ رفاتی ںیم اےس ذرک ایک۔

 احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، انب لیضف، ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، طبابہ ب٩ سوار، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، ثابت، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، حرضت ٣٘ساز :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ إر َحسَّ ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی ثَابٕٔت 

َِٟحِضٔس  ِس َذَصَبِت أَِس٤َا٨ًَُا َوأَبَِؼاُر٧َا ٩ِ٣ٔ ا َٗ َب٠ُِت أ٧ََا َوَػاحَٔبأ٪ لٔی َو ِٗ ا٢َ أَ َٗ  ٔ َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َُٔش٨َا َِٟیلَی  زُٔق أَِن ٌِ ٨َ٠ِا َن ٌَ َح َٓ

٠َِیَص  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٙ ًَلَی أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٧َِل٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أََتِی٨َا ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ َب٨َُ٠ا  ِ٘ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َي

 َ ب ٥َ اِحَت٠ٔبُوا َصَذا ا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٕ ٨ًُِز إَٔذا ثًََلثَُة أَ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ٨ََُّٜٓا ٧َِحتَ ب٨َٔا إ ا٢َ  َٗ ُب ک١ُُّ َن بَِی٨َ٨َا  ََٓیرِشَ ٠ُٔب 

ََٓیحٔیُئ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َنٔؼیَبطُ  ًَ َّی اہللُ  ٍُ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٓ ُیَش٥ُِّ٠ َتِش٠امّٔی ََّل یُوُٗٔى ٧َائ٤ّٔا إِٔنَشإ٪ ٨٣َّٔا َنٔؼیَبطُ َو٧َزِ َٓ

 ِّ ُیَؼل َٓ ٤َِِٟشحَٔس  ِتٔی ا ا٢َ ث٥َُّ َیأ َٗ َواَ٪  ِ٘ َی ِٟ ٍُ ا بُِت َنٔؼیٔيی َوُيِش٤ٔ ِس رَشٔ َٗ ِی٠َٕة َو َٟ ِیَلاُ٪ َذاَت  أََتانٔی اٟظَّ َٓ ُب  َیرِشَ َٓ ابَطُ  ِتٔی رَشَ ی ث٥َُّ َیأ

أََتیِ  َٓ ًَٔة  ُِٟحزِ ٔ ا ٔلَی صَٔذظ ُٔو٧َُط َوُئؼیُب ٨ًَِٔسص٥ُِ ٣َا بٔطٔ َحاَجْة إ َٓیُِتٔح ِتٔی اِِلَِنَؼاَر  ْس َیأ ا٢َ ٣َُح٤َّ َ٘ آَ َّ٤٠َ َٓ بُِتَضا  رَشٔ َٓ ٠ََُِت فٔی  ُتَضا  أَِ٪ َو

بَِت رَشَ  َت أرََشٔ ٌِ ا٢َ َویَِحَک ٣َا َػ٨َ َ٘ َٓ ِیَلاُ٪  ٣َىٔی اٟظَّ ا٢َ ٧َسَّ َٗ َِٟیَضا َسبٔی١ْ  ٔ َِٟیَص إ َُّط  ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ ًَل بَِلىٔی َو َٓ ََٓیحٔیُئ  ٕس  اَب ٣َُح٤َّ

ًَلَیَّ  تَُک َو َتِذَصُب ز٧َُِیاَک َوآَٔخَ َٓ َتِض٠ُٔک  َٓ ٠ًََِیَک  َیِسًُو  َٓ ُتَضا  َیحُٔسُظ  ٌِ َد َرأِٔسی َوإَٔذا َوَؿ َسمَیَّ ََخَ َٗ ًَلَی  ُتَضا  ٌِ َط٠َ٤ِْة إٔذَا َوَؿ

 َٗ ُت  ٌِ ا ٣َا َػ٨َ ٌَ ٥َِٟ َيِؼ٨َ ٨َا٣َا َو َٓ ا َػاحَٔباَی  ١َ ََّل َیحٔیئُىٔی ا٨َِّٟو٦ُ َوأ٣ََّ ٌَ َس٣َاَی َوَج َٗ َد  َّی ًَلَی َرأِٔسی ََخَ َحاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا٢َ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ ٔ اہللُ  ٥ِ٠َ َیحِٔس ٓ َٓ ٨ِطُ  ًَ  َٕ ََٜظ َٓ ابَُط  َّی ث٥َُّ أَتَی رَشَ ََٓؼل ٤َِِٟشحَٔس  ٤َا کَاَ٪ ُيَش٥ُِّ٠ ث٥َُّ أَتَی ا َٛ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٍَ َرأَِسُط ٥ََّ٠  َٓ یطٔ َطِیّئا رَفَ

 َ٤ ٌَ ِ ٥ٌِٔ ٩ِ٣َ أَك ِ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَك َ٘ َٓ أَص٠ُِٔک  َٓ ًَلَیَّ  ٠ُِت اِْلَ٪ یَِسًُو  ُ٘ َٓ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ٠َ٤ِةٔ إ ٔلَی اٟظَّ ٤َِسُت إ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ انٔی  َ٘ ٙٔ ٩ِ٣َ أَِس ىٔی َوأَِس

أَذِبَُحَضا َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َٓ ٔ أَیَُّضا أَِس٩ُ٤َ  ٨ًُِز َ ٔلَی اِِل ُت إ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َة  رِفَ
ًَلَیَّ َوأََخِذُت اٟظَّ َظَسِزتَُضا  إَٔذا هَٔی َٓ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل

وَ٪ أَ  َحا٠َْٔٓة َوإَٔذا ٌُ ٥َ ٣َا کَا٧ُوا یَِل٤َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل ٔلَی إ٧َٔإئ ْٔل٢ٔ ٣َُح٤َّ ٤َِسُت إ ٌَ َٓ ُض٩َّ  ١ْ ک٠ُُّ َّٔ ا٢َ ص٩َُّ حُ َٗ ِ٪ یَِحَت٠ٔبُوا ٓٔیطٔ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل حٔئُِت إ َٓ ٠َِتُط َرَُِوْة  ًَ َّی  َح٠َِبُت ٓٔیطٔ َحً ٠ُُِٗت یَا َٓ ا٢َ  َٗ ِی٠ََة  اب٥َُِٜ ا٠َّٟ بُِت٥ِ رَشَ ا٢َ أرََشٔ َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

ا َْعَ  َّ٤٠َ َٓ َٟىٔی  َب ث٥َُّ ٧َاَو رَشٔ َٓ ِب  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ارِشَ ُ٘ َٓ َٟىٔی  َب ث٥َُّ ٧َاَو رَشٔ َٓ ِب  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢َ اہللٔ ارِشَ َّی اہللُ  ُِٓت أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ِس َر  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی اِِلَِرٔق  ِٟ٘ٔیُت إ ُ َّی أ ًَِوَتُط َؿٔحُِٜت َحً ٥َ إِٔحَسی َسِوآتَٔک ؤَی َوأََػِبُت َز



 

 

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ َذا  َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ َذا َو َٛ َذا َو َٛ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی  ُ٘ َٓ َسازُ  ِ٘ ٔ إَّٔلَّ  َیا ٣ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا صَٔذظ ًَ َّی اہللُ  َػل

َثَک  ٌَ َّٟٔذی َب ٠ُِت َوا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُیٔؼیَبأ٪ ٨ِ٣َٔضا  َٓ ٨ُوَٗٔى َػاحٔبَِی٨َا  َٓ ٨َِت آَذ٧َِتىٔی  ُٛ ًَل  َٓ ِّٙ ٣َا أُبَالٔی إٔذَا  َرِح٤َْة ٩ِ٣ٔ اہللٔ أَ َِٟح بٔا

َک ٩ِ٣َ أََػابَ  ٌَ  َضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ أََػبَِتَضا َوأََػبُِتَضا ٣َ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب  اار، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت دقماد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریمے 

دف اسیھت آےئ افر فیلکت یک فہج ےس امہری وقت امستع افر وقت اصبرت یلچ یئگ یھت مہ ےن اےنپ آپ وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےک احصہب رپ شیپ ایک وت اس ںیم ےس یسک ےن یھب ںیمہ وبقؽ ںیہن ایک رھپ مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ آپ یلص فملس

اک  اہلل ہیلع فملس ںیمہ اےنپ رھگ یک رطػ ےل ےئگ نیت رکب اں ںیھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ رکبویں اک دفدھ اکنول رھپ مہ اؿ

ےتل ےھت افر مہ ںیم ےس رہ اکی آدیم اےنپ ےصح اک دفدھ اتیپ افر مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہصح ااھٹ رک رھک دےتی رافی ےتہک دفدھ اکن

ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رات ےک فتق رشتفی الےت مالؾ رکےت ہک  اےن فاال دیبار ہن وہات افر اجےنگ فاال نس اتیل رھپ آپ 

دجسم ںیم رشتفی الےت افر امنز زپےتھ رھپ آپ اےنپ دفدھ ےک اپس آےئ افر اےس ےتیپ اکی رات اطیشؿ آ ا ہکبج  یلص اہلل ہیلع فملس

 ںیم اےنپ ےصح اک دفدھ یپ  اک اھت اطیشؿ ےنہک اگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ااصنر ےک اپس آےت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ےفحت

 فملس وک سج زیچ یک رضفرت وہیت ےہ فہ لم اجیت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس اکی وھگٹن دفدھ دےیت ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع

یک ایک رضفرت وہیگ رھپ ںیم آ ا افر ںیم ےن فہ دفدھ یپ ایل بج فہ دفدھ ریمے ٹیپ ںیم الچ ایگ افر ےھجم اس ابت اک نیقی وہایگ ہک اب 

یئ راہتس ںیہن ےہ وت اطیشؿ ےن ےھجم دناتم دالیئ افر ےنہک اگل ریتی رخایب وہ وت ےن ہی ایک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دفدھ ےنلم اک وک

ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےصح اک دفدھ یھب یپ ایل آپ آںیئ ےگ افر فہ دفدھ ںیہن اپںیئ ےگ وت ےھجت دبداع دںی ےگ وت وت الہک وہ 

ںیم اےس اےنپ اپؤں رپ ڈااتل وت ریما رس لھک اجات افر  ےئ یگ ریمے اپس اکی اچدر یھت بجاجےئ اگ افر ریتی داین فآرخت ربابد وہ اج

بج ںیم اےس اےنپ رس رپ ڈااتل وت ریمے اپؤں لھک اجےت افر ےھجم دنین یھب ںیہن آریہ یھت ہکبج ریمے دفونں اسیھت  ا رےہ ےھت 

اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر امنز زپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اوہنں ےن فہ اکؾ ںیہن ایک وج ںیم ےن ایک اھت ابآلرخ یبن یلص 

دفدھ یک رطػ آےئ ربنت وھکال وت اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھچک ہن اپ ا وت آپ ےن اانپ رس ابمرک آامسؿ یک رطػ ااھٹ ا ںیم 

رھپ ںیم الہک وہ اجؤں اگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ےن دؽ ںیم اہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے ےئل دبداع رفامںیئ ےگ

ویں اے اہلل وت اےس الھک وج ےھجم الھکےئ افر وت اےس الپ وج ےھجم الپےئ ہی نس رک اینپ اچدر وبضمط رک ےک ابدنھ یل رھپ ںیم رھچی ڑکپ رک رکب

ہلل ہیلع فملس ےک ےئل ذحب رک ڈاولں ںیم ےن داھکی ہک اس یک رطػ لچ زپا ہک اؿ رکبویں ںیم ےس وج ومیٹ رکبی وہ ر اؽ اہلل یلص ا

ںیم اکی نھت دفدھ ےس رھبا زپا ےہ ہکلب بس رکبویں ےک نھت دفدھ ےس رھبے زپے ےھت رھپ ںیم ےن اس رھگ ےک ربونتں ںیم 



 

 

دھ یک اھجگ افرپ کت آیئگ ےس فہ ربنت ایل ہک سج ںیم دفدھ ںیہن دفاہ اجات اھت رھپ ںیم ےن اس ربنت ںیم دفدھ اکنال اہیں کت ہک دف

 رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ےن رات وک اےنپ ہصح اک دفدھ یپ

ہیلع فملس ےن ایل اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس دفدھ ںیئپ آپ ےن فہ دفدھ ایپ رھپ آپ یلص اہلل 

ںیم ےھجم د ا رھپ بج ےھجم ولعمؾ وہایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریس وہ ےئگ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ںیم ےن ےل یل ےہ وت 

ربی  پ س زپا اہیں کت ہک امرے وخیش ےک ںیم زنیم رپ ولٹ وپٹ وہےن اگل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے دقماد ہی ریتی اکی

اعدت ےہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے اسھت وت اس رطح اک اعمہلم وہا ےہ افر ںیم ےن اس رطح رکایل ےہ وت یبن یلص 

اسویھتں اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس فتق اک دفدھ  ااےئ اہلل یک رتمح ےک افر ھچک ہن اھت وت ےن ےھجم ےلہپ یہ ویکں ہن اتب د ا اتہک مہ اےنپ 

 د ا دےتی فہ یھب اس ںیم ےس دفدھ یپ ےتیل ںیم ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک قح ےک اسھت وک یھب

ںیم اجیھب ےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی دفدھ یھب ایل ےہ افر ںیم ےن یھب ہی دفدھ یپ ایل ےہ وت اب ےھجم افر وکیئ رپفاہ ںیہن ینعی 

  احلص رکیل ےہ وت اب ےھجم ایک رپفاہ وبہج وخیش ہک ولوگں ںیم ےس وکیئ افر یھب ہی رتمح احلص رکے  ا ہن رکے۔ےن اہلل یک رتمح

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب  اار، امیلسؿ نب ریغمہ، اثتب، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت دقماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، حرضت س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ رضی ا :  راوی

٤َُِِْٟٔرةٔ بَٔضَذا  ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٔ و َحسَّ  اِْلِٔس٨َاز

ھت رفاتی لقن ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم، امیلسؿ نب ریغمہ، رضحت امیلسؿ نب ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اس

 یک یئگ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم، امیلسؿ نب ریغمہ، رضحت امیلسؿ نب ریغمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیمامہمؿ اک ارکاؾ 

     867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی، ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ٣ٌت٤ز، ابوًث٤ا٪،  :  راوی

 حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٌّ  و َحسَّ ًِلَی َج٤ٔی َ ِبٔس اِِل ًَ ُس ب٩ُِ  اؤیُّ َو٣َُح٤َّ َِٟبرِکَ ٨ِبَرٔیُّ َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ا 

٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ َو  ث٨ََا أَبٔی  َت٤ٔزُ َحسَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا اذٕ َحسَّ ٌَ ُى َّٔلب٩ِٔ ٣ُ ِٔ َ٪ َوا٠َّٟ ٨َّا ُس٠َامِیَ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ًَ  ٩ًَِ ا  ـّ َث أَِي َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٥َ ثًََلثَْٔن َو٣ٔائَّة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َ ٍَ إَٔذا ٣َ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٍَ أََحٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ك ١ِ ٣َ

 َْ َّ َرُج١ٕ َػا ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َُٗضا  ٥ٕ٨َ َيُشو َِ ا٪ٌّ كَؤی١ْ بٔ ٌَ ْک ٣ُِظ ح٩َٔ ث٥َُّ َجاَئ َرُج١ْ ٣ُرِشٔ ٌُ َٓ ا٦ٕ أَِو ٧َِحُوُظ  ٌَ َ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ ك ی اہللُ 

 ٔ َُٓؼ٨ َٓاِطتََری ٨ِ٣ُٔط َطاّة   ٍْ ا٢َ ََّل ب١َِ بَِی َ٘ َٓ ا٢َ أ٦َِ صَٔبْة  َٗ ْة أَِو  ٔلیَّ ًَ ٍْ أ٦َِ  ٥َ أَبَِی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِت َوأ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ

 َّ َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلثَْٔن َو٣ٔائَٕة إَّٔلَّ َحزَّ  ا٢َ َوای٥ُِ اہللٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٗ َِٟبِل٩ٔ أَِ٪ يُِظَوی  ٥َ حُزَّّة حُزَّّة ٩ِ٣ٔ بَٔشَوازٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ٔ ٔ بَِل٨ ٌُ َسَواز أَک٨َ٠َِا ٨ِ٣ُٔض٤َا أَِج٤َ َٓ َتِْٔن  ٌَ ِؼ َٗ  ١َ ٌَ ا٢َ َوَج َٗ َُٟط   َ َُائّٔبا َخَبأ ًَِلاُظ َوإِٔ٪ کَاَ٪  ١َ َضا إِٔ٪ کَاَ٪ َطاصّٔسا أَ ـَ َٓ ٨َا َو ٌِ ٔ وَ٪ َوَطب

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٔ أَِو  ٌْٔر َب ِٟ ًَلَی ا َح٠ِ٤َُتطُ  َٓ َتِْٔن  ٌَ ِؼ َ٘ ِٟ  فٔی ا

افی، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، رمتعم، اوبامثعؿ، رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، احدم نب رمع رکب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی  ا سیت آدیم ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 زیچ ےہ امہرے اسھت اکی آدیم اھت اس ےک اپس اکی اصع  ا اس ےک ردقر اھکان ےن رفام ا ایک  م ںیم ےس یسک ےک اپس اھکےن یک وکیئ

ہیلع اھت اس آےٹ وک وگدناھ ایگ رھپ اس ےک دعب رپادنگہ ابولں فاال ےبمل دق اک اکی رشمک آدیم اینپ رکبویں وک رچاات وہا آ ا یبن یلص اہلل 

ے دف ےگ  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ا ہبہ رک دف ےگ اس ےن اہک ںیہن فملس ےن اس رچفاےہ ےس رفام ا ایک  م وچیب ےگ  ا ا ےس یہ د

 ہکلب ںیم وچیبں اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینس ےس اکی رکبی رخدیی افر اس اک وگتش ایتر ایک ایگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

یک مسق اکی  ا سیت آدویمں ںیم ےس وکیئ آدیم یھب ااسی ںیہن اچب ہک ےسج ر اؽ  ےن اس یک یجیلک وھبےنن اک مکح رفام ا رفای ےتہک ںیہ اہلل

س اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یجیلک اک ڑکٹا اکٹ رک ہن د ا وہ وج آدیم اس فتق وموجد اھت اےس ایس فتق دے د ا افر وج وموجد ںیہن اھت ا

 ےن دف ایپولں ںیم اکنال رھپ مہ بس ےن اس ںیم ےس اھک ا افر وخب ریس ےک ےیل ہصح رھک د ا رافی ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 وہ ےئگ افر ایپولں ںیم چب ایگ وت ںیم این ےس افٹن رپ رھک د ا  ا اسیج ہک رافی ےن اہک۔

ت دبعارلنمح نب دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، احدم نب رمع رکبافی، دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم نب امیلسؿ، رمتعم، اوبامثعؿ، رضح :  رافی

 ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     868    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، حا٣سب٩ ٤ًز برکاوی، ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٗیسی، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤زب٩ س٠امی٪،  :  راوی

 ابوًث٤ا٪، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟبرِکَ  ٨ِبَرٔیُّ َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٔ َحسَّ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ُض٥ِ  ِیٔسیُّ ک٠ُُّ َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  اؤیُّ َو٣َُح٤َّ

َُّط حَ  ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪ أ٧َ ا٢َ أَبٔی َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ اذ ٌَ ُى َّٔلب٩ِٔ ٣ُ ِٔ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ أَ َوا٠َّٟ ًَ ثَُط  ٪َّ سَّ

 َ ا٢َ ٣َزَّّة ٩ِ٣َ ک َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَئ َوإٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔة کَا٧ُوا ٧َاّسا َُْٓقَ َّٔ
٠َِیِذَصِب أَِػَحاَب اٟؼُّ َٓ ا٦ُ اث٨َِِْٔن  ٌَ َ اَ٪ ٨ًَِٔسُظ ك

 ٔ ٠َِیِذَصِب بَٔدا٣ٕٔص بَٔشاز َٓ ٕة  ٌَ ا٦ُ أَِرَب ٌَ َ َٙ ٧َٔيیُّ بَٔثًَلثَٕة َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٨ًَِٔسُظ ك ا٢َ َوإٔ٪َّ أَبَا برَِکٕ َجاَئ بَٔثًَلثَٕة َوا٧َِل٠َ َٗ ٤َا  َٛ ٕض أَِو 

 َ ِّی َوََّل أ ُضَو َوأ٧ََا َوأَبٔی َوأُم َٓ ا٢َ  َٗ ةٕ َوأَبُو برَِکٕ بَٔثًَلثَٕة  رَشَ ٌَ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َوا٣َِزأَتٔی َوَخاز٦ْٔ بََِْن بَیِ اہللٔ َػل َٗ ت٨َٔا ِزرٔی َص١ِ 

َٟبَٔث حَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ  ًَ َّی اہللُ  ی ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل شَّ ٌَ ا٢َ َوإٔ٪َّ أَبَا برَِکٕ َت َٗ ٠ََٓبَٔث َوبَِیٔت أَبٔی برَِکٕ   ٍَ ٌَٔظاُئ ث٥َُّ َرَج ِٟ َّی ُػ٠َِّیِت ا ً

َس  ٌِ َحاَئ َب َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َص َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َّی َن ُط ا٣َِزأَتُُط ٣َا َحَبَشَک َحً َٟ َِٟت  ا َٗ ٣َا ٣ََضی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ ٣َا َطاَئ اہللُ 

 َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ُؿوا  ِس َْعَ َٗ َّی َتحٔیَئ  َِٟت أَبَِوا َحً ا َٗ ِیتٔض٥ِٔ  ًَظَّ ا٢َ أََو ٣َا  َٗ َٔٔک  َِٟت َؿِی ا َٗ ََٓذَصِبُت أ٧ََا ٩ًَِ أَِؿَیآَٔک أَِو  ا٢َ  َٗ ٠َبُوص٥ُِ  َِ

اِختََبأُِت  ای٥ُِ اہللٔ  َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُُط أَبَّسا  ٌَ ِ ا٢َ َواہللٔ ََّل أَك َٗ ا٢َ ک٠ُُوا ََّل َص٨ٔیّئا َو َٗ ََ َوَسبَّ َو ََٓحسَّ ا٢َ یَا ٨ُُِثَرُ  َٗ ٤َٕة َو ِ٘ ٨َّا ٧َأُِخُذ ٩ِ٣ٔ ُٟ ُٛ  ٣َا 

ثََر ٣ٔ  ِٛ ٨َا َوَػاَرِت أَ ٌِ ٔ َّی َطب ا٢َ َحً َٗ ثََر ٨ِ٣َٔضا  ِٛ ٠َٔضا أَ َٔ ٤َا هَٔی أَِو إَّٔلَّ َربَا ٩ِ٣ٔ أَِس َٛ إَٔذا هَٔی  َٓ ِیَضا أَبُو برَِکٕ  َٟ ٔ ٨ََوَز إ َٓ َٔک  ِب١َ ذَٟ َٗ ا کَا٧َِت  َّ٤

ثَرُ ٨ِ٣َٔضا  ِٛ َٟهَٔی اِْلَ٪ أَ ًَِیىٔی   ٔ ة َِٟت ََّل َوَُقَّ ا َٗ ا٢َ َّٔل٣َِزأَتٔطٔ یَا أُِخَت بَىٔی رٔفَإض ٣َا صََذا  َٗ ثَرُ  ِٛ ا٢َ أَ َٗ ِب١َ َذَٟٔک بَٔثًَلٔث ٣َٔزإر  َٗ

 َ أَک ٤َّة ث٥َُّ َٓ ِ٘ ىٔی َی٤ٔی٨َطُ ث٥َُّ أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا ُٟ ٌِ ِیَلأ٪ َي ٤ََّا کَاَ٪ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّی اہللُ  ١َ ٨ِ٣َٔضا أَبُو برَِکٕ َو ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َح٠َ٤ََضا إ

 ًَ ِو٦ٕ  َٗ ا٢َ َوکَاَ٪ بَِی٨َ٨َا َوبََِْن  َٗ أَِػَبَحِت ٨ًَِٔسُظ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٍَ ک١ُِّ َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ًَ ًَرَشَ َرُجًّل ٣َ ٨َِٓا اث٨َِا  زَّ ٌَ َٓ ٤ََضی اِِلََج١ُ  َٓ ْس  ِ٘

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ وَ٪ أَِو  ٌُ أَک٠َُوا ٨ِ٣َٔضا أَِج٤َ َٓ ُض٥ِ  ٌَ َث ٣َ ٌَ َّطُ َب ٍَ ک١ُِّ َرُج١ٕ إَّٔلَّ أ٧َ ٥ِ ٣َ َٛ  ٥ُ٠ًَِ  أ٧َُاْض اہللُ أَ

دمحم نب دبعاالیلع یسیق، رمتعم، رمتعمنب امیلسؿ، اوبامثعؿ، رضحت دبعارلنمح نب ایب  دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، احدمنب رمع رکبافی،

رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک وا  فاےل ولگ اتحمج ےھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رمہبت رفام ا ہک سج 

فر سج آدیم ےک اپس اچر آدویمں اک اھکان وہ وت فہ اپوچناں  ا ےٹھچ وک یھب ےل آدیم ےک اپس دف آدویمں اک اھکان وہ وت فہ نیت ےل اجےئ ا



 

 

فملس اجےئ  ا اسیج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نیت وک ےئل آےئ افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

ہنع نیت اسویھتں وک اسھت الےئ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک فہ ںیم افر ریمے دس اسویھتں وک ےل ےئگ افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل 

امں ابپ ےھت ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک اشدی ہک اوہنں ےن اےنپ ویبی وک یھب اہک وہ افر اکی اخدؾ وج ریمے افر رضحت اوبرکب ریض اہلل 

وبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اشؾ اک اھکان یبن یلص اہلل اعتٰیل ہنع دفونں ےک رھگ ںیم اھت رافی رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک رضحت ا

ہیلع فملس ےک اسھت اھک ا رھپ فںیہ رہھٹے رےہ اہیں کت ہک اشعء یک امنز ادا یک یئگ افر رھپ امنز ےس افرغ وہ رک فاسپ آےئگ رھپ 

دعب ک ان اہلل اعتیل وک وظنمر اھت رضحت  رہھٹے اہیں کت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ا ےئگ ارغلض رات اک ھچک ہصح زگرےن ےک

 اوبرکب وک اؿ یک ویبی ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ امہمونں وک وھچڑ رک اہکں ےلچ ےئگ ےھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ان اھکےن ےس ااکنر رکد ا اؿ ےک ےن رفام ا ایک  م ےن امہمونں وک اھکان ںیہن الھک ا فہ ےنہک  ںیگ ہک آپ ےک آےن کت امہمونں ےن اھک

اسےنم اھکان شیپ ایک ایگ رگم اوہنں ےن رھپ یھب ںیہن اھک ا رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم اھبگ رک پھچ ایگ رضحت اوبرکب ریض 

رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل  اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اف اجلہ افر اوہنں ےن ےھجم ربا الھب اہک افر رفام ا امہمونں ےک اسھت اھکان اھکؤ افر

اھٹےت اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل یک مسق! ںیم وت ہی اھکان ںیہن اھکؤں اگ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ اہلل یک مسق مہ اھکےن اک وج ہمقل یھب ا

 اھت اس ےس یھب ز ادہ وہایگ ےھت اس ےک ےچی ےس اانت یہ اھکان افر ز ادہ وہ اجات اھت اہیں کت ہک مہ وخب ریس وہ ےئگ افر ک ان اھکان ےلہپ

 ہنع ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فہ اھکان داھکی وت فہ اھکان اانت یہ اھت  ا اس ےس یھب ز ادہ وہایگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل

ی ےن اہک ریمی آوھکنں یک اینپ ویبی ےس رفام ا اے ینب رخاس یک نہب ہی ایک امرجا ےہ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ویب

 ا ڈنھٹک یک مسق اھکان وت ےلہپ ےس یھب نیت انگ ز ادہ وہایگ ےہ رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اھکےن ںیم ےس اھک ا افر رفام

 ااھٹ رک ر اؽ اہلل ہک ںیم ےن وج مسق اھکیئ یھت فہ رصػ اطیشین لعف اھت آپ رھپ اکی ہمقل اس اھکےن ںیم ےس اھک ا رھپ اس اھکےن وک

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ فہ اھکان حبص کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس راہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ابرہ ارفاد رقمر رفام ا ہک امہرے افر اکی وقؾ ےک درایمؿ حلص اک اعمدہہ اھت افر اعمدہہ یک دمت متخ وہ یکچ یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

رفام د ے افر رہ ارسف ےک اسھت اکی اخص امجتع یھت اہلل اجاتن ےہ ہک اس امجتع یک ینتک داداد یھت افر آپ ےن فہ اھکان اؿ ےک اپس 

 جیھب د ا افر رھپ اؿ بس ےن وخب ریس وہ رک اھکان اھک ا۔

 یسیق، رمتعم، رمتعمنب امیلسؿ، اوبامثعؿ، رضحت دبعارلنمح دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، احدمنب رمع رکبافی، دمحم نب دبعاالیلع :  رافی

 نب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امہمؿ اک ارکاؾ افر ااثیر یک تلیضف ےک ایبؿ ںیم

     869    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، سا٥ٟ ب٩ ٧وح ًلار جزیزی، ابوًث٤ا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبرک، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ابرک رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

لَّ  ٌَ ِٟ ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا اُر 

 ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث إ ا٢َ َوکَاَ٪ أَبٔی َیَتَحسَّ َٗ ٨ََٟا   ْٖ ٠َِی٨َا أَِؿَیا ًَ ا٢َ  ٧َز٢ََ  َٗ َٙ َو َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ یَا  ا٠َِّٟی١ٔ 

َّی یَ  اُٟوا َحً َ٘ َٓ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ اص٥ُِ  ا أ٣ََِشِیُت ٔجئ٨َِا بْٔٔقَ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ارِفُِْ ٩ِ٣ٔ أَِؿَیآَٔک  ٨َا ًَ ٌَ ٥َ ٣َ ٌَ َیِل َٓ حٔیَئ أَبُو ٨ِ٣َز٨َٟٔٔا 

ُت  ِٔ ٠ُوا خٔ ٌَ ِٔ ٥َِٟ َت ٥ُِ إِٔ٪  َّٜ َّطُ َرُج١ْ َحٔسیْس َوإ٧ٔ َُٟض٥ِ إ٧ٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  ِ بَٔظِیٕئ  َٗ ٥َِٟ یَِبَسأ ا َجاَئ  َّ٤٠َ َٓ أَبَِوا  َٓ ا٢َ  َٗ أَِ٪ ُئؼیَبىٔی ٨ِ٣ٔطُ أَّذی 

ًَِبَس  ٥َِٟ آ٣ُزِ  ا٢َ أَ َٗ ٨َُِا  اُٟوا ََّل َواہللٔ ٣َا رَفَ َٗ ا٢َ  َٗ ُُِت٥ِ ٩ِ٣ٔ أَِؿَیا٥ُِٜٔٓ  ا٢َ أرََفَ َ٘ َٓ ٢َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ا٢َ أَوَّ َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ِیُت  ا٢َ َوَت٨َحَّ َٗ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ٍُ َػِوتٔی إَّٔلَّ  ٨َِت َتِش٤َ ُٛ ٠َِیَک إِٔ٪  ًَ َش٤ُِت  ِٗ ا٢َ یَا ٨ُُِثَرُ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِیُت  َٓت٨ََحَّ ا٢َ  َٗ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٠ُِت َواہللٔ  َیا  ُ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ا٢َ  َٗ ٔجئَِت 

أَبَِوا  َٓ اص٥ُِ  ِس أََتِیُتُض٥ِ بْٔٔقَ َٗ َش٠ُِض٥ِ  َٓ َُٓک  ٨ًََّا ٣َا لٔی َذ٧ِْب َصُؤََّلٔئ أَِؿَیا َب٠ُوا  ِ٘ ا٢َ ٣َا َل٥ُِٜ أَِ٪ ََّل َت َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّی َتحٔیَئ  ٤ُوا َحً ٌَ أَِ٪ یَِل

َّی ٤ُطُ َحً ٌَ ََٓواہللٔ ََّل ٧َِل اُٟوا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِی٠ََة  ٤ُُط ا٠َّٟ ٌَ ِ َواہللٔ ََّل أَك َٓ ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا ِّ کَاٟ َٔقَ ٤َا َرأَیُِت کَاٟرشَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َطُ  ٌَ ِی٠َٔة َتِل َّ٠

ِیَلأ٪ َص٤ُ٠ُّ  ٩ِٔ٤ اٟظَّ َٓ ا اِِلُولَی  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا ٨ًََّا َٔقَ َب٠ُوا  ِ٘ مُّ َوی٥ُِٜ٠َِ ٣َا َل٥ُِٜ أَِ٪ ََّل َت ا٦ٔ َٗ ٌَ حٔیَئ بٔاٟلَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ ا وا َٔقَ

 َّ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا أَِػَبَح ََُسا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ أَک١ََ َوأَک٠َُوا  َٓ َشِمَّ  أَِخبَرَُظ َٓ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ بَزُّوا َوَح٨ِٔثُت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

اَرةْ  َّٔ َٛ ىٔی  ِِ ٥ِ َتِب٠ُ َٟ ا٢َ َو َٗ ا٢َ ب١َِ أ٧ََِت أَبَزُّص٥ُِ َوأَِخَْرُص٥ُِ  َ٘ َٓ 

ارلنمح نب ایب ارکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح اطعر رجریی، اوبامثعؿ، دبعارلنمح نب اوبرکب، رضحت دبع

ںیہ ہک امہرے اپس ھچک امہمؿ آےئ افر ریمے فادل رات ےک فتق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ابںیت ایک رکےت ےھت 

 ںیہ ہک بج اشؾ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک فہ ہی ےتہک وہےئ ےلچ ےئگ ہک اے دبعارلنمح امہمونں یک ربخریگی رکان رافی ےتہک

وہیئ وت مہ امہمونں ےک اسےنم اھکان ےل رک آےئ وت اوہنں ےن اھکےن ےس ااکنر رکد ا افر ےنہک ےگل ہک بج کت رھگ فاےل امہرے اسھت 

اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ اس فتق کت مہ اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ ںیم ےن اہک ریمے فادل تخس زماج آدیم ںیہ ارگ  م اھکان ںیہن اھکؤں 

 وت ےھجم رطخہ ےہ ہک ںیہک ےھجم اؿ ےس وکیئ فیلکت ہن ااھٹین زپ اجےئ امہمونں ےن اھکان اھکےن ےس ااکنر رکد ا وت بج رضحت اوبرکب ےگ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت اوہنں ےن بس ےس ےلہپ امہمونں یہ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر رفام ا ایک  م اےنپ امہمونں ےس افرغ وہ ےئگ 



 

 

ںیہ اوہنں ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق ایھب مہ افرغ ںیہن وہےئ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ںیم اکی رطػ  وہ رافی ےتہک

وہایگ اوہنں ےن اہک اے دبعارلنمح ںیم اس رطػ ےس ٹہ ایگ رھپ اوہنں ےن رفام ا اف انالقئ ںیم ےھجت مسق داتی وہں ہک ارگ وت ریمی 

 ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم آایگ افر ںیم ےن رعض ایک اہلل یک مسق ریما وکیئ انگہ ںیہن ہی آپ ےک آفاز نس راہ ےہ وت آاج رضحت دبعارلنمح

امہمؿ وموجد ںیہ آپ اؿ ےس وخد وپھچ ںیل ںیم ےن اؿ ےک اسےنم اھکان ال رک رھک د ا اھت اوہنں ےن آپ ےک ریغب اھکان اھکےن ےس ااکنر 

 ایک وہا ہک  م ےن امہرا اھکان وبقؽ ںیہن ایک رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب رکد ا اھت رضحت اوبرکب ےن اؿ امہمونں ےس رفام ا ںیہمت

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل اہلل یک مسق مہ یھب اس فتق کت اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ بج کت ہک آپ اھکان ںیہن اھکںیئ ےگ رضحت 

دبرتنی رات یھبک ںیہن دیھکی  م رپ اوسفس ےہ ہک  م ولگ امہری  اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن آج یک رات یک رطح

ہچن امہمؿ ونازی ویکں ںیہن وبقؽ رکےت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ریما مسق اھکان اطیشین لعف اھت ولچ الؤ اھکان الؤ انچ

 اھکان اھک ا رھپ بج حبص وہیئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن اھکان ال ا ایگ آپ ےن اہلل اک انؾ ےل رک اھکان اھک ا افر امہمونں ےن یھب

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہمونں یک مسق وپری وہیئگ افر ریمی وھجیٹ افر ہی ہک 

ملس ےن رفام ا ہکلب اہمتری مسق وت بس ےس ز ادہ وپری وہیئ ےہ اسرے فاہعق یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ربخ دی وت آپ یلص اہلل ہیلع ف

 افر  م بس ےس ز ادہ ےچس وہ رضحت دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک ےھجم ہی ابت ںیہن یچنہپ ہک اوہنں ےن مسق اک افکرہ ادا ایک اھت  ا ںیہن۔

 رضحت دبعارلنمح نب ایب ارکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح اطعر رجریی، اوبامثعؿ، دبعارلنمح نب اوبرکب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...مک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہمؿ ون ازی یک 

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیممک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿ ون ازی یک 

     870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابوز٧از، اْعد :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  أ٧َ

ةٔ  ٌَ ًَلثَةٔ کَافٔی اِِلَِرَب ا٦ُ اٟثَّ ٌَ َ ًَلثَةٔ َوك ا٦ُ أَّلث٨َِِْٔن کَافٔی اٟثَّ ٌَ َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ك

اھکان نیت آدویمں ےک ےئل ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دف آدویمں اک 

 اکیف وہ اجات ےہ افر نیت آدویمں اک اھکان اچر آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ۔



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل، اوبزاند، ارعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿےنیپ یک زیچفں اک ایب :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہمؿ ون ازی یک 

     871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، روح ب٩ ًبازہ، یحٌی ب٩ حبیب، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا اب٩ُِ جُ  َحسَّ ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ َزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة ح و َحسَّ

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ َِٟواحٔسٔ یَِٜفٔی أَّلث٨َِِْٔن اٟزُّبَِْر ا٦ُ ا ٌَ َ و٢ُ ك ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ

ا٢َ َر  َٗ  َٙ ٤َا٧َٔیَة َوفٔی رَٔوایَٔة إِٔسَح ةٔ یَِٜفٔی اٟثَّ ٌَ ا٦ُ اِِلَِرَب ٌَ َ َة َوك ٌَ ا٦ُ أَّلث٨َِِْٔن یَِٜفٔی اِِلَِرَب ٌَ َ ٥َ َوك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥ِ یَِذَُکِ َس  ُت َٟ ٌِ ٔ٤ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدہ، ییحی نب بیبح، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

ں وک اکیف ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اکی آدیم اک اھکان دف وک اکیف وہ اجات ےہ افر دف آدویمں اک اھکان اچر دویم

وہ اجات ےہ افر اچر آدویمں اک اھکان آھٹ آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ افر ااحسؼ یک رفاتی ںیم اقؽ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ُ اوہنں ےن ںیہن ذرک ایک۔

 

ِعْت
م َ
س

 ےک اافلظ ںیہ ظفل 

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، رفح نب ابعدہ، ییحی نب بیبح، انب رججی، اوبزریب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہمؿ ون ازی یک 

     872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابی سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوزبْر، جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٟزَِّح٩ٔ٤َ 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ  ٩ًَِ َجابٔز



 

 

 ہیلع فملس ےس انب ریمن، ایب ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل

 انب رججی یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 انب ریمن، ایب ایفسؿ، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہمؿ ون ازی یک 

     873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوبرک ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ جابز

ا٢َ أَبُو  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا و  یِٕب َحسَّ برَِکٕ َوأَبُو َُکَ

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ أ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ا٦ُ اِْلََخَ ٌَ َ ٥َ ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ی ُس

ةَ  ٌَ ا٦ُ أَّلث٨َِِْٔن یَِٜفٔی اِِلَِرَب ٌَ َ َِٟواحٔٔس یَِٜفٔی أَّلث٨َِِْٔن َوك  ا

اوبایفسؿ، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب اوباعمفہی اشمع،

ان ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم اک اھکان دف آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ افر دف آدویمں اک اھک

 اچر آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ۔

بی، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب اوباعمفہی اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرک :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿ ںیممک اھکان وہےن ےک ابفوجد امہمؿ ون ازی یک 

     874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ابوطیبہ جزیز، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ِ اِِل



 

 

ا٦ُ أَِربَ  ٌَ َ ّة َوك ٌَ ا٦ُ َرُج٠َِْٔن یَِٜفٔی أَِرَب ٌَ َ ا٦ُ اٟزَُّج١ٔ یَِٜفٔی َرُج٠َِْٔن َوك ٌَ َ ا٢َ ك َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٕة َیِٜفٔی ث٤ََا٧َٔیّة اہللُ  ٌَ 

ری، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب اوبہبیش رج

اچر وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم اک اھکان دف آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ افر دف آدویمں اک اھکان 

 دویمں اک اھکان آھٹ آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ۔آدویمں ےک ےئل اکیف وہ اجات ےہ افر اچر آ

 ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب اوبہبیش رجری، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس، یحٌی، ٗلا٪، ًبیساہلل، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی زہْر ب٩ رحب، ٣ح :  راوی

 ٨ًہ

اُٟوا أَِخبََر٧َا َیِحٌَی َوصُ  َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخ َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ بََرنٔی َو ا

إئ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ِٟکَارٔفُ یَأِک١ُُ فٔی َسِب ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َیأِک١ُُ فٔی ٣ّٔعی َواحٔسٕ ٧َآ  َوا

نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبع اہلل، انعف، رضحت ا

 رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ افر ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوبرک ب٩ ابوطیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس،  :  راوی

 ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل  و َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 َ ا٢َ أَِخب َٗ  ٔٚ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ح و َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  ٩ًَِ أَیُّوَب لِٔکَ ٤َْز  ٌِ َر٧َا ٣َ

٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ٧َآ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ب٩ِٔ ٤ًََُز 

عف، انب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب اوبہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبع اہلل دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب، ان

اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک رمع، اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت انب رمع ریض اہلل 

 ےہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب اوبہبیش، اوبااسہم، انب ریمن، دیبعاہلل دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب،  :  رافی

 انعف، انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     877    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، واٗس ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس، حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ خًلز باہلی، ٣ :  راوی

٩ًَِ َواٗٔٔس ب٩ِٔ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ زٕ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ا و َحسَّ ٌّ ٔ ٍَ ٧َآ َُّط َس٤ٔ ٔس ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ  ٣َُح٤َّ

ا٢َ َرأَی ا ا٢َ َٗ َٗ ثّْٔرا  َٛ ١َ یَأِک١ُُ ألَِِکّ  ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٍُ بََِْن یََسیِطٔ  ـَ ٍُ بََِْن یََسیِطٔ َوَي ـَ ١َ َي ٌَ َح َٓ ٜٔی٨ّا  ا٢َ ََّل یُِسَخ٩٠ََّ ب٩ُِ ٤ًََُز ٣ِٔش َ٘ َٓ  

ِٟکَارٔفَ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ًَلَیَّ  ائٕ  َصَذا  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ  َیأِک١ُُ فٔی َسِب

اوبرکب نب الخد ابیلہ، دمحم نب رفعج، ہبعش، فادق نب دمحم نب زدی، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض 

ات راہ رافی ےتہک ںیہ ہک فہ تہب اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی نیکسم آدیم وک داھکی ہک اس نیکسم ےک اسےنم اھکان راھک اجات راہ افر فہ اھکات اج

 ز ادہ اھک ایگ وت رھپ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی نیکسم آدیم ریمے اپس ہن آےئ ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل

  اھکات ےہ۔ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، دمحم نب رفعج، ہبعش، فادق نب دمحم نب زدی، رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وم

     878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابوزبْر، جابز، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ٕ َواب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ

إئ و ٌَ ٔة أ٣َِ ٌَ ِٟکَارٔفُ یَأِک١ُُ فٔی َسِب ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ یَأِک١ُُ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا ا٢َ ا َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمحم نب ینثم، دبعارلنمح

 ےن اراشد رفام ا ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ۔

 ٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، اوبزریب، اجرب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابوسٔیا٪، ابوزبْر، جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٥َِٟ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو یَِذَُکِ اب٩َِ   

 ٤ًَُزَ 

انب ریمن، اوبایفسؿ، اوبزریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن 

 یک ےہ افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ذرک ںیہن ایک۔

  اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن، اوبایفسؿ، اوبزریب، اجرب، رضحت اجرب ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ، بزیس، حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُ   ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا بَُزیِْس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّیَحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ  وَسی  ًَ اہللُ 



 

 

ائٕ  ٌَ ٔة أ٣َِ ٌَ ِٟکَارٔفُ َیأِک١ُُ فٔی َسِب ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ یَأِک١ُُ فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا ا٢َ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص 

 ےن رفام ا ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ۔اہلل ہیلع فملس 

 اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، ربدی، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں اک ایبؿےنیپ یک زیچ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَیِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ َّی اہللُ َبُة ب٩ُِ َس  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ 

 اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحوثیں یک رطح ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب دمحم نب العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 رفاتی لقن یک ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی نب دمحم نب العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی آتن ںیم اھکات ےہ افر اکرف است آوتنں ںیم اھکات ےہ ۔

     882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ًیسی، ٣اٟک، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ُٙ ب٩ُِ ًٔیَسی أَِخبََر٧َا ٣َأْٟک  ث٨ََا إِٔسَح ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  و َحسَّ أَبٔیطٔ 

أ٣ََ  َٓ ْٕ َوصَُو کَارٔفْ  ُط َؿِی َٓ ٥َ َؿا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َب َرُسو٢َ اہللٔ َػل رَشٔ َٓ ُح٠َٔبِت  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظاةٕ  َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ َز 

 َ أ َٓ َّطُ أَِػَبَح  ٍٔ ٔطَیاظٕ ث٥َُّ إ٧ٔ َب حًَٔلَب َسِب َّی رَشٔ بَُط َحً َٓرَشٔ ی  بَطُ ث٥َُّ أَُِخَ رَشٔ َٓ ی  َّی حًَٔلبََضا ث٥َُّ أَُِخَ َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ٣َََز  َٓ ِس٥َ٠َ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ َضا  ٥ِ٠َ َيِشتَت٤َّٔ َٓ ی  َب حًَٔلبََضا ث٥َُّ أ٣َََز بٔأَُِخَ َٓرَشٔ  ٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظاة ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ اہللُ  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل



 

 

ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ُب فٔی َسِب ِٟکَارٔفُ َيرِشَ ُب فٔی ٣ّٔعی َواحٕٔس َوا  َيرِشَ

ہ ہ ےن رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب راعف، 

 

ااحسؼ نب یسیع، امکل، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل عئ

ہیلع فملس ےن اکی آدیم یک امہمؿ ونازی یک اس احؽ ںیم ہک فہ امہمؿ اکرف اھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اکرف امہمؿ ےک 

مکح رفام ا دفدھ دفاہ ایگ وت فہ اکرف امہمؿ اس رکبی اک دفدھ یپ ایگ رھپ دفرسی رکبی اک دفدھ دفاہ ایگ وت فہ یھب ےئل اکی رکبی ےک دفےنہ اک 

ؿ یپ ایگ رھپ رسیتی رکبی اک دفدھ دفاہ ایگ وت فہ یھب یپ ایگ اہیں کت ہک فہ است رکبویں اک دفدھ یپ ایگ رھپ اےلگ دؿ حبص وہیئ وت فہ املسم

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ون ملسم ےک ےئل اکی رکبی اک دفدھ دفےنہ اک مکح رفام ا وت فہ دفدھ یپ ایگ آپ یلص اہلل  وہایگ رھپ ر اؽ اہلل

آتن ہیلع فملس ےن دفرسی رکب اک دفدھ دفےنہ اک مکح رفام ا وت فہ وپرا دفدھ ہن یپ اکس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ومنم اکی 

  است آوتنں ںیم اتیپ ےہ۔ںیم اتیپ ےہ افر اکرف

 دمحم نب راعف، ااحسؼ نب یسیع، امکل، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زہْر، جزیز، ا٤ًع، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َیحِ  َ َحسَّ أ٪ أَِخبََر٧ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوإِٔسَح ٤ًَِٔع ٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َ ٩ًَِ اِِل ا َجزٔیْز 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَاَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ مُّ کَاَ٪ إَٔذا اِطَتَهی َطِیّئا أَک٠ََُط َوإِٔ٪ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك

طُ  َٛ َصُط َتَز  ََکٔ

ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رجری، اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اچیتہ  رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یھب

 

عی ت
طی 
یسک اھکےن ںیم بیع ںیہن اکنال بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 وت اےس اھک ےتیل افر ارگ اےس اندنسپ رکےت وت وھچڑ دےتی۔



 

 

 ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ، رجری، اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، س٠امی٪، حرضت ا٤ًع رضی اہلل :  راوی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٤ًَُِع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ُ٪ اِِل ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ  و َحسَّ

 ادمح نب ویسن، زریہ، امیلسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 نب ویسن، زریہ، امیلسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ٤ًزو ب٩ سٌس، ابوزاؤز حرف، سٔیا٪، حرضت ا٤ًع رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٕس أَبُو زَ  ٌِ ٤ًَِزٕو َو٤ًَُزُ ب٩ُِ َس ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ًَِبُس ا ٚٔ َو ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  َیاَ٪ و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ُض٥ِ  یُّ ک٠ُُّ َِٟحرَفٔ اُوَز ا

ٔ ٧َِحَوظُ  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ  ٩ًَِ اِِل

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، دبعاکلمل نب رمعف، رمعف نب دعس، اوبداؤد رفح، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک 

 اسھت ذموکرہ دحثی رطح لقن یک یئگ ےہ۔

  نب دیمح، دبعارلزاؼ، دبعاکلمل نب رمعف، رمعف نب دعس، اوبداؤد رفح، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمیسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایب

     886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٤ًزو ٧اٗس، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابو یحٌی، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ  اؤَیَة َحسَّ ٌَ اُٟوا أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا٠َّٟ ًَ َّی َو ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا یِٕب َو٣َُح٤َّ

 َّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َسَة  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َیِحٌَی ٣َِولَی آ٢ٔ َج ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ا٣ّا  ی اہللُ َحسَّ ٌَ َ ًَاَب ك ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ََٜت  ٥ِ َيِظَتضٔطٔ َس َٟ مُّ کَاَ٪ إَٔذا اِطَتَضاُظ أَک٠ََطُ َوإِٔ٪  َٗ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، دمحم نب ینثم، رمعف اندق، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوبییحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 یلص اہلل ہیلع فملس وک یھبک ںیہن داھکی ہک آپ ےن یھبک یسک اھکےن ںیم وکیئ بیع اکنال وہ آپ یلص رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل

 ںیہن اچیتہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اخومش 

 

عی ت
طی 
ی ت  اچیتہ وت اھک ےتیل افر ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک 

اہلل ہیلع فملس یک طی ع

 رےتہ۔

، دمحم نب ینثم، رمعف اندق، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، اوب ییحی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےنیپ یک زیچفں اک ایبؿ :   ابب

 یسک اھکےن ںیم بیع ہن اکنےنل ےک ایبؿ ںیم

     887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا یِٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٤ًَِٔع 

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکبی، دمحم نب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی 

 ۔یک رطح رفاتی لقن یک ےہ

 اوبرکبی، دمحم نب ینثم، اوباعمفہی، اشمع، اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ : ابب

 ...ں ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ یک رحتم ےکرمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونت

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس ب٩ ًبساہلل، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبرک ػسیٙیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، ز :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  َحسَّ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِودٔ   ٔٙ ی سِّ ٔ  اٟؼِّ ُب ف َّٟٔذی َيرِشَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ی آ٧َٔیٔة ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٤ََّا یَُحزِٔجزُ فٔی بَِل٨ٔطٔ ٧َاَر َجَض٥ََّ٨  ٔة إ٧ٔ َـّ ٔٔ ِٟ  ا

رلنمح نب اوبرکب دصقی، یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ رضحت ہملس ییحی نب ییحی، امکل، انعف، زدی نب دبع اہلل، دبعاہلل نب دبعا

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وج آدیم اچدنی ےک ربنت ںیم اتیپ ےہ وت فہ اےنپ ٹیپ ںیم اٹغ ٹغ دفزخ یک 

 آگ رھب راہ ےہ۔

 ، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب اوبرکب دصقیییحی نب ییحی، امکل، انعف، زدی نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر زتنی اک ایبؿ ابلس :   ابب

 رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     889    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

ٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث ب٩ سٌس، ًلی ب٩ ححز سٌسی، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ برش،  :  راوی

سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٟیسب٩ طحاَ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبیساہلل ٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘

 ٓـی١ ب٩ س٠امی٪، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، طیبا٪ ب٩ رفور، جزیز، اب٩

سٔیُّ  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨َٔیطٔ  ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ُٗتَِیَبُة َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ  ىٔی اب٩َِ  و َحسَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ َحسَّ



 

 

٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ  َة  ٌٔی٠ًَُیَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٕس ح و ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

٩ًَِ ًُبَِیسٔ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  َٕ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُطَحا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ  َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اہللٔ ح و َحسَّ

ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر  َبَة ح و َحسَّ ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َ٪ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ـَ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٕٔ ا ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َي  َحسَّ

أد  َّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟرسَّ ًَ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٩ًَِ  ٍٕ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث  ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ٔ ٍٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص بٔإِٔس٨َازٔظ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ 

َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث أَ  َصٔب َو ٔة َواٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ُب فٔی آ٧َٔیٔة ا َّٟٔذی َیأِک١ُُ أَِو َيرِشَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَ٪َّ ا  ٕ َصٔب  َحسٕ ٣ُِشضٔز ٨ِ٣ُٔض٥ِ ذَِٔکُ اِِلَک١ِٔ َواٟذَّ

 ٕ  إَّٔلَّ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز

رکب ہبیتق، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، یلع نب رجح دعسی، اامسلیع نب ہیلع، اویب، انب ریمن، دمحم نب رشب، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس، اوب

نب ایب رکب دقمیم، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ابیشؿ نب رففخ، رجری،  نب ایب ہبیش، فدیلنب اجشع، یلع نب رہسم، دیبع اہلل دمحم

انب احزؾ، دبعارلنمح، رساج، انعف، امکل نب اسن، انعف، یلع نب رہسم، دیبع اہلل اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت انعف ریض اہلل 

ت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہی اافلظ زادئ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر رضحت یلع نب رہسم یک رفاتی ںیم رضح

لقن ےئک ےئگ ںیہ ہک وج آدیم اچدنی افر  اےن ےک ربونتں ںیم اھکات وہ  ا اتیپ وہ افر انب رہسم یک رفاتی ےک العفہ اھکےن افر  اےن 

 ےک ربونتں اک یسک یھب رفاتی ںیم ذرک ںیہن ےہ۔

یلع نب رجح دعسی، الیعمس نب ہیلع، اویب، انب ریمن، دمحم نب رشب، دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس،  ہبیتق، دمحم نب رحم، ثیل نب دعس، :  رافی

اوبرکب نب ایب ہبیش، فدیلنب اجشع، یلع نب رہسم، دیبعاہلل دمحم نب ایب رکب دقمیم، لیضف نب امیلسؿ، ومٰیس نب ہبقع، ابیشؿ نب رففخ، 

 رجری، انب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیس، ابو٩ٌ٣ رٗاشی، ابوًاػ٥، ًث٤ا٪ ب٩ ٣زہ، حرضت س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہازیس ب٩ ی :  راوی

ىٔی اب٩َِ ٣ُزََّة حَ  ٌِ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ َي ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  أشیُّ َحسَّ َّٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ َیزٔیَس أَبُو ٣َ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  سَّ

 َٟ َب فٔی إ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ َذصَٕب أَِو ٩ًَِ َخا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ رَشٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٤ََّا یَُحزِٔجزُ فٔی تٔطٔ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  إ٧ٔ َٓ ٕة  َـّ ٔ ٓ

 بَِل٨ٔطٔ ٧َاّرا ٩ِ٣ٔ َجَض٥ََّ٨ 



 

 

 اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زدی نب سیدی، اوبنعم راقیش، اوباعمص، امثعؿ نب رمہ، رضحت ہملس ریض اہلل

 رفام ا وج آدیم  اےن  ا اچدنی ےک ربنت ںیم اتیپ ےہ وت فہ اےنپ ٹیپ ںیم اٹغ ٹغ دفزخ یک آگ رھبات ےہ۔

 زدی نب سیدی، اوبنعم راقیش، اوباعمص، امثعؿ نب رمہ، رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ؽ

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک 

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، زہْر، اطٌث، ٣ٌاویہ ب٩ سویس یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ابوخثی٤ہ، اطٌث ب٩ ابی طٌظاء، اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص :  راوی

 ب٩ ٣ْق٪، حرضت ٣ٌاویہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ سویس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣ْق٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  َثأئ ح و َحسَّ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص ا أَ َحسَّ ًَ ِح٤َُس ب٩ُِ 

ِٟبََرأئ بِ  ًَلَی ا ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ  ٪ٕ اؤیَُة ب٩ُِ ُسَویِسٔ ب٩ِٔ ٣َُْقِّ ٌَ ثَىٔی ٣ُ ُث َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَِط ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ًَازٕٔب   ٩ٔ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َوَتِظ٤ٔیٔت  أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟح٨َاَزة َٔ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ٔ ا ٌَٔیاَزة ٍٕ أ٣َََز٧َا بٔ ٩ًَِ َسِب ٍٕ َو٧ََضا٧َا  بَٔشِب

 َ ٔ َو٧ََضا٧ ًَل٦ َِٓظأئ اٟشَّ ٔ اعٔی َوإ ٔ َوإَٔجابَٔة اٟسَّ ٤َِِٟو٠ُو٦ ٔش٥ٔ َوَنَِصٔ ا ِ٘ ٤ُ ِٟ َش٥ٔ أَِو ا َ٘ ِٟ اكٔٔص َوإٔبَِزارٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ َخَواتٔی٥َ أَِو  ٥ٕ  ا  َتَدتُّ

ٚٔ َواٟ ٔ َواِْلِٔسَتبَِر یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا یِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٔ َو ٤ََِٟیاثٔز ٩ًَِ ا ٔة َو َـّ ٔٔ ِٟ ٕب بٔا ٩ًَِ رُشِ َصٔب َو یَبادٔ بٔاٟذَّ  سِّ

ااء، ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، ا ثع، اعمفہی نب  ادی نب رقمؿ،

 

س
ع

 

ش
رضحت اعمفہی  ییحی نب ییحی یمیمت، اوبہمیثخ، ا ثع نب ایب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رقمؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رباء نب اعزب ےک اپس 

 ایگ وت ںیم ےن اؿ ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ است زیچفں اک مکح رفام ا افر است زیچفں ےس عنم

رفام ا نج است زیچفں ےک رکےن اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مکح رفام ا امیبر یک ایعدت رکان، انجزہ یک اسھت اجان، ےنکنیھچ فاےل یک 

کنیھچ اک وجاب دانی، مسق وپری رکان، ولظمؾ یک دمد رکان، دتوت رکےن فاےل یک دتوت وبقؽ رکان، مالؾ وک الیھپان افر نج زیچفں ےس 

ی ےک ڑپکے ،اننہ، آپ یلص اہلل

قس

 ہیلع فملس ےن عنم رفام ا،  اےن یک اوگن یھ ،اننہ، اچدنی ےک ربنت ںیم انیپ، ریمشی دگفں رپ ،انھٹی، 



 

 

 ریمشی ڑپکا ،اننہ، اربتسؼ ،اننہ، دابیج ،اننہ۔

ااء، ادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، ا ثع، اعم :  رافی

 

س
ع

 

ش
فہی نب  ادی نب رقمؿ، ییحی نب ییحی یمیمت، اوبہمیثخ، ا ثع نب ایب 

 رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رقمؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت اطٌث ب٩ س٠ی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربیٍ ًتکی، ابوًوا٧ہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥ :  راوی

َث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٌَ ٩ًَِ أَِط َوا٧ََة  ًَ ث٨ََا أَبُو  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٔش٥ٔ  َحسَّ ِ٘ ٤ُِٟ َش٥ٔ أَِو ا َ٘ ِٟ ُط َوإٔبَِزارٔ ا َٟ ِو َٗ إَّٔلَّ 

ََِٟحِ  ٥ِ یَِذَُکِ َصَذا ا َٟ َُّط  إ٧ٔ ا٢ِّ َٓ َـّ ٔ اٟ ١َ ٣َکَا٧َُط َوإِٔنَظاز ٌَ َِٟحسٔیٔث َوَج  َٖ فٔی ا

ی، اوبتواہن، ا ثع نب میلس، رضحت ا ثع نب میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح 

ک

 

عت

اوبرعیب 

 التش رکفاےن اک ذرک ےہ۔ رفاتی ےہ نکیل اس دحثی ںیم مسق وپری رکےن اک ذرک ںیہن ےہ ہکلب اس یک ہگج دشمگہ زیچ وک

ی، اوبتواہن، ا ثع نب میلس، رضحت ا ثع نب میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک  افر اچدنی ےک ربونتںرمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن 

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی طیبہ، جزیز، طیبانی، اطٌث ب٩ ابی طٌثاء، زہْر، حرضت اطٌث  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًث٤ا٪ :  راوی

 ب٩ طٌثاء

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة حَ  ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِیَبانٔیِّ و َحسَّ ٩ًَِ اٟظَّ ص٤َُا  ث٨ََا َجزٔیْز لِٔکَ سَّ

ٔ َطٓکٕ َوَزا٩ًَِ أَِط  َُِْر َش٥ٔ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ إٔبَِزارٔ ا َٗ ٕ َو ٔ ٣ِٔث١َ َحسٔیٔث ُزَصِْر َثأئ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ َِٟحسٔیٔث َو َز فٔی ا

 ٔ ة ِب ٓٔیَضا فٔی اِْلَٔخَ ٥َِٟ َيرِشَ ٧َِیا  َب ٓٔیَضا فٔی اٟسُّ َُّط ٩ِ٣َ رَشٔ إ٧ٔ َٓ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ ٔب فٔی ا ِ  اٟرشُّ



 

 

وبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ابیشین، ا ثع نب ایب اثعشء، زریہ، رضحت ا ثع نب اثعشء ےس اس دنس ا

ےک اسھت زریہ یک دحثی یک رطح دحثی وقنمؽ ےہ افر اس ںیم اوہنں ےن مسق وپری رکےن اک ریغب کش ےک اہک ےہ افر اس دحثی 

ی ےک ربونتں ںیم ےنیپ ےس عنم رفام ا ےہ ویکہکن وج آدیم داین ںیم اچدنی ےک ربونتں ںیم اتیپ ےہ فہ آدیم ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اچدن

 آرخت ںیم اچدنی ےک ربونتں ںیم وکیئ زیچ ںیہن یپ ےکس اگ۔

 ا ثع نب اثعشء اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ابیشین، ا ثع نب ایب اثعشء، زریہ، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

روتں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر تو

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ازریص، ابواسحاٚ طیبانی، ٟیث ب٩ ابی س٠ی٥، اطٌث ب٩ ابی طٌثاء، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص أَ  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ َثأئ و َحسَّ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أَِط َِٟیُث ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َِی٥ٕ  ِیَبانٔیُّ َو َٙ اٟظَّ ِخبََر٧َا أَبُو إِٔسَح

ٕ و ٕ َواب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٥َِٟ یَِذَُکِ زٔیَاَزَة َجزٔیز  بٔإِٔس٨َازٔص٥ِٔ َو

انب رہسم، رضحت ا ثع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکبی، انب ادرسی، اوبااحسؼ ابیشین، ثیل نب ایب میلس، ا ثع نب ایب اثعشء، رجری، 

نب اثعشء ےس اؿ یہ دنسفں ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم رجری افر انب رہسم ےک رفاتی رکدہ زادئ اافلظ اک ذرک ںیہن 

 ےہ۔

 اوبرکبی، انب ادرسی، اوبااحسؼ ابیشین، ثیل نب ایب میلس، ا ثع نب ایب اثعشء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروت

 افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم اوگن یھ

     895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابواسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز ً٘سی،  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش، بہز، طٌبہ، اطٌث ب٩ س٠ی٥،



 

 

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََ  َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ا أَبٔی ح و ا

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ بٔ  ًَ ث٨ََا  ٔسیُّ ح و َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َحسَّ ا َحسَّ ٌّ اُٟوا َج٤ٔی َٗ ثَىٔی بَِضزْ  رِشٕ َحسَّ

 َٗ َُّط  إ٧ٔ َٓ ًَل٦ٔ  َِٓظأئ اٟشَّ ٔ ُط َوإ َٟ ِو َٗ ىَی َحٔسیثٔض٥ِٔ إَّٔلَّ  ٌِ َث ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ بٔإِٔس٨َازٔص٥ِٔ َو٣َ ٌَ ٩ًَِ أَِط َبُة  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ًَل٦ٔ َو َضا َوَرزِّ اٟشَّ َٟ ا٢َ بََس

َصٔب أَِو  ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ َصٔب ٧ََضا٧َا  ٔة اٟذَّ َ٘  َح٠ِ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، دیبع اہلل نب اعمذ، اوبااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، دبعارلنمح نب رشب، زہب، ہبعش، ا ثع

 نب میلس، رضحت ا ثع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ںیلس ےس ایہن دنسفں ےک اسھت افر اںیہن ااحثی ےک ینعم ےک اطمقب رفاتی لقن

یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم مالؾ الیھپےن ےک اافلظ ےک دبہل ںیم مالؾ اک وجاب دےنی اک ذرک ںیہن افر ہی یھب ںیہن ہک آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ  اےن  ا اچدنی ےک ےلھچ ےک ےننہپ ےس عنم رفام ا ےہ۔

ذ، اوبااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی، دبعارلنمح نب رشب، زہب، ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، دیبعاہلل نب اعم :  رافی

 ا ثع نب میلس،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتس

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌثاء،اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی ب٩ آز٦، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، سٔیا٪، اطٌث ب٩ ابی ط :  راوی

 ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٕس  ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َو ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح َثأئ و َحسَّ ٌِ َث ب٩ِٔ أَبٔی اٟظَّ ٌَ ٩ِ أَِط

ٔ َطٓکٕ  َُِْر َصٔب ٩ِ٣ٔ  ًَل٦ٔ َوَخاَت٥ٔ اٟذَّ َِٓظأئ اٟشَّ ٔ ا٢َ َوإ َٗ  بٔإِٔس٨َازٔص٥ِٔ َو

ؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رمعف نب دمحم، ایفسؿ، ا ثع نب ایب اثعشء، رضحت ا ثع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اثعشء ریض اہلل ااحس

اعتٰیل ہنع ےس ایہن دنسفں ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم مالؾ ےک الیھپےن افر اچدنی یک اوگن یھ ےک اافلظ ریغب کش 

 ےک ذرک ےئک ےئگ ںیہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی نب آدؾ، رمعف نب دمحم، ایفسؿ، ا ثع نب ایب اثعشء، :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی رفوہ، حرضت ًبساہلل ب٩ سٌیس ب٩ ٤ًزو ب٩ سہ١ ب٩ اسحاٚ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اطٌث ب٩ ٗیص، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ا :  راوی

 ًٜی٥

یَ  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ ٔث ب٩ِٔ  ٌَ ٔس ب٩ِٔ اِِلَِط َٙ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ إِٔسَح ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ُتطُ َحسَّ ٌِ اُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َس٤ٔ

 َٜ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ًُ ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ َوَة أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی رَفِ ُظ  اْ٪ یَِذَُکُ َ٘ َحائَُط زٔصِ َٓ ُة  َٔ اِسَتِشَقی حَُذِي َٓ ٤ََِٟسائ٩ٔٔ  َة بٔا َٔ ٍَ حَُذِي ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِی٥ٕ 

ِس أ٣ََزِتُُط أَِ٪ ََّل َيِشَ٘ٔیىٔی ٓٔی َٗ ِّی  ٥ِ أَن ُٛ ِّی أُِخبٔرُ ٔن ا٢َ إ َٗ ٣َاُظ بٔطٔ َو ٕة رَفَ َـّ ٔ إب فٔی إ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ ٓ َّی اہللُبرَٔشَ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٠ًََِیطٔ طٔ   

ُض٥ِ  َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ یَز  ََِٟحٔ یَباَد َوا ٔة َوََّل َت٠َِبُشوا اٟسِّ َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا بُوا فٔی إ٧َٔأئ اٟذَّ ا٢َ ََّل َترِشَ َٗ  ٥َ ٔ َیِو٦َ َوَس٠َّ ة ٧َِیا َوصَُو َل٥ُِٜ فٔی اِْلَٔخَ فٔی اٟسُّ

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

ؿ نب ہنییع، ایب رففہ، رضحت دبعاہلل نب رف م رفامےت ںیہ ہک مہ دیعس نب رمعف نب لہس نب ااحسؼ نب دمحم نب ا ثع نب سیق، ایفس

رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت العہق دمانئ ںیم ےھت وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اپین بلط ایک اس العہق اک 

فر رفام ا ہک ںیم ںیہمت ربخ داتی وہں ہک ںیم ںیہمت اکی آدیم اچدنی ےک ربنت ںیم اپین ےل آ ا رضحت ذحہفی ےن فہ اپین کنیھپ د ا ا

 مکح دے  اک اھت ہک ےھجم اچدنی ےک ربنت ںیم ہن الپان ویکہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ںیم

  افر اہمترے ےئل آرخت ںیم ںیہ  ماتم ےک دؿ۔ہن ویپ افر ہن یہ دایبج افر رمشی اک ڑپکا ونہپ ویکہکن ہی اکرففں ےک ےئل داین ںیم ںیہ

 دیعس نب رمعف نب لہس نب ااحسؼ نب دمحم نب ا ثع نب سیق، ایفسؿ نب ہنییع، ایب رففہ، رضحت دبعاہلل نب رف م :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر زتنی اک ایبؿابلس اف :   ابب

ں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروت

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ابی رفوہ جہىی، ًبساہلل ب٩ ًٜی٥ :  ویرا

 َٜ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ًُ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟحَضىٔیِّ  َوَة ا ٩ًَِ أَبٔی رَفِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َة و َحسَّ َٔ ٨َّا ٨ًَِٔس حَُذِي ُٛ وَُّل  ُ٘ ِی٥ٕ َي



 

 

ََٓذََکَ ٧َِحَوُظ َو  ٤ََِٟسائ٩ٔٔ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ بٔا َِٟحٔسیٔث یَِو٦َ ا ٥ِ یَِذَُکِ فٔی ا َٟ 

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب رففہ ینہج، دبعاہلل نب رف م رفامےت ںیہ ہک مہ العہق دمانئ ںیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت

 ۔افر رھپ ابح  دحثی ذموکرہ دحثی یک رطح لقن یک افر اس ںیم  ماتم ےک دؿ اک ذرک ںیہن ےہ

 انب ایب رمع، ایفسؿ، ایب رففہ ینہج، دبعاہلل نب رف م :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک  رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساہلل ب٩ ًٜی٥، ابی ًبساٟحبار ب٩ ًًلء، سٔیا٪، اب٩ ابی ٧حیح، ٣حاہس اب٩ ابی ٟیلی، حذئہ، یزیس، ابورفوہ، ًب :  راوی

 ٟیلی، حرضت اب٩ ًٜی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َّّل  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٧َحٔیٕح أَوَّ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ َِٟحبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَِبُس ا ثَىٔی  َة و َحسَّ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َِٟیلَی  ٩ِ اب٩ِٔ أَبٔی 

طُ  ٌَ ث٨ََا یَزٔیُس َس٤ٔ َو٨ِ٨َُت أَ٪َّ اب٩َِ  ث٥َُّ َحسَّ َٓ َِٜی٥ٕ  ُت اب٩َِ ًُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َوَة  ث٨ََا أَبُو رَفِ َة ث٥َُّ َحسَّ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َِٟیلَی  َِٟیلَی  ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أَبٔی  أَبٔی 

 ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ََٓذََکَ ٧َِحَوُظ َو ٤ََِٟسائ٩ٔٔ  َة بٔا َٔ ٍَ حَُذِي ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َِٜی٥ٕ  ُط ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ًُ ٌَ ٤ََّا َس٤ٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ إ٧ٔ  یَِو٦َ ا

 اہلل دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اجمدہ انب ایب  ،یل، ذحہفی، سیدی، اوبرففہ، دبعاہلل نب رف م، ایب  ،یل، رضحت انب رف م ریض

ح دحثی ذرک یک افر اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ دمانئ ےک العہق ںیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےھت افر رھپ ایس رط

 اس ںیم  ماتم ےک دؿ اک ذرک ںیہن ایک۔

دبعاابجلر نب العء، ایفسؿ، انب ایب حیجن، اجمدہ انب ایب  ،یل، ذحہفی، سیدی، اوبرففہ، دبعاہلل نب رف م، ایب  ،یل، رضحت انب رف م  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروت

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     900    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س



 

 

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابی طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ٟیلی، حرضت ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابی  :  راوی

 ٟیلی

ث٨ََا ُط  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َِٟیلَی و َحسَّ ىٔی اب٩َِ أَبٔی  ٌِ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي  ٍَ َُّط َس٤ٔ ٥َٜٔ أ٧َ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ

ىَی َحٔسیٔث ا ٌِ ُظ ب٤َٔ ََٓذََکَ ٕة  َـّ ٔ أََتاُظ إِٔنَشاْ٪ بٔإ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ ٤ََِٟسائ٩ٔٔ  َة اِسَتِشَقی بٔا َٔ ا٢َ َطضِٔسُت حَُذِي ةَ َٗ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َِٜی٥ٕ   ب٩ِٔ ًُ

ذ ةنعی، ایب ہبعش، مکح، دبعارلنمح انب ایب  ،یل، رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب  ،یل رفامےت ںیہ ہک دیبع اہلل نب اعم

ںیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت العہق دمانئ ںیم وموجد اھت ہک اوہنں ےن اپین بلط ایک وت اکی آدیم اچدنی ےک ربنت 

 انب رف م نب ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطح دحثی ذرک یک۔ںیم اپین ےل رک آ ا رھپ آےگ 

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، مکح، دبعارلنمح انب ایب  ،یل، رضحت دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب  ،یل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروت

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 برش، بہز، طٌبہ، ٣ٌاذ، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٍْ ح و َحسَّ  ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ رَفٕ ح و و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا

ث٨ََا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ًَ ثَىٔی  ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ب٤ِٔٔث١ٔ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  بَِضزْ ک٠ُُّ

٤ََّ حَ  ٕ َوِحَسُظ إ٧ٔ اذ ٌَ َُِْرُ ٣ُ َة  َٔ َِٟحٔسیٔث َطضِٔسُت حَُذِي ٥َِٟ یَِذَُکِ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ فٔی ا ٔ َو ٕ َوإِٔس٨َازٔظ اذ ٌَ َة ٔسیٔث ٣ُ َٔ اُٟوا إٔ٪َّ حَُذِي َٗ ا 

 اِسَتِشَقی

نمح نب رشب، زہب، ہبعش، اعمذ، رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دبعارل

ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رضحت اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک ےہ افر رضحت اعمذ ےک 

ہک رضحت  العفہ یسک ےن یھب اینپ رفاتی ںیم ہی ایبؿ ںیہن ایک ہک ںیم رضحت ذحہفی ےک اسھت وموجد اھت ہکلب اوہنں ےن ہی اہک ےہ

 ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اپین بلط ایک۔



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دبعارلنمح نب رشب، زہب، ہبعش، اعمذ،  :  رافی

 رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتسؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروت

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی،  :  راوی

 حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ًَِوٕ٪ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ِ ٨ِ٣َُؼوٕر ح و َحسَّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي َِٟیلَی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ص٤َُا  ىَی َحسٔیٔث لِٔکَ ٌِ ٧َا َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ  ٩ِ٣َ َذََکِ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب توؿ، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحوثیں یک رطح ذرک ایک۔

انب ایب دعی، انب توؿ، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت ذحہفی ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر، دمحم نب ینثم،  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ؽ یک رحتم افر رمد ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ افر رمشی یک رحتم افر توروتں ےک ےئل  اےن یک رمدفں افر توروتں ےک ےئل  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ےک اامعتس

 اوگن یھ افر رمشی ےننہپ ےک وجاز ںیم

     903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، سیٕ، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، :  راوی

ٌِ َحسَّ  و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت ٣َُحاصّٔسا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ْٕ ث٨ََا َسِی ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ ُت 

ِّی ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٕة  َـّ ٔ اُظ ٣َحُؤسیٌّ فٔی إ٧َٔإئ ٩ِ٣ٔ ٓ َ٘ َش َٓ ُة  َٔ ا٢َ اِسَتِشَقی حَُذِي َٗ و٢ُ ََّل  َِٟیلَی  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َس٤ٔ

 َٓ ٔة َوََّل َتأِک٠ُُوا فٔی ٔػَحآَٔضا  َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا بُوا فٔی آ٧َٔیٔة اٟذَّ یَباَد َوََّل َترِشَ یَز َوََّل اٟسِّ ََِٟحٔ ٧َِیاَت٠َِبُشوا ا َُٟض٥ِ فٔی اٟسُّ ََّضا   إ٧ٔ



 

 

، اجمدہ، دبعارلنمح نب ایب  ،یل، رضحت دبعارلنمح نب ایب  ،یل رفامےت ںیہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فیس

 اعتٰیل ہنع ےن اپین بلط ایک وت اکی وجمیس آدیم اچدنی ےک ربنت ںیم اپین ےل آ ا وت وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک  م رمشی ہن ونہپ افر ہن یہ دابیج ونہپ افر  م  اےن افر ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس

 اچدنی ےک ربونتں ںیم ہن ویپ افر ہن یہ  اےن افر اچدنی ےک ربونتں ںیم اھکؤ ویکہکن ہی زیچںی داین ںیم اکرف ےک ےئل ںیہ۔

 نمح نب ایب  ،یل،دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فیس، اجمدہ، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ٤ًز ب٩ خلاب، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َرأَی ح٠َُّّة ٔسََْراَئ ٨ًَِٔس بَأب َحسَّ

ِٓٔس إَٔذا ٔة َو٠َِٟٔو ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َبِٔشَتَضا ٨٠َّٟٔأض یَِو٦َ ا َٓ  ٔ ِو اِطتََریَِت صَٔذظ َٟ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا َ٘ َٓ ٠َِیَک  ًَ ٔس٣ُوا  َٗ

٤ََّا ی٠ََِبُص  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ِ٣َٔضا ح١ْ٠َُ  َػل َّی اہللُ  ةٔ ث٥َُّ َجائَِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُٟط فٔی اِْلَٔخَ  َٚ ٔ ٩ِ٣َ ََّل َخًَل صَٔذظ

 ُٗ ٠َُِٗت فٔی ح٠َُّٔة ًَُلارٔزٕ ٣َا  ِس  َٗ َشِوَت٨ٔیَضا َو َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ّة  ًَِلی ٤ًََُز ٨ِ٣َٔضا ح٠َُّ َ أ َٓ َٓ َّی اہللُ ٠َِت  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘

َّٜةَ  کّا ب٤َٔ َُٟط ٣ُرِشٔ ََٜشاَصا ٤ًَُزُ أَّخا  َٓ ََٜضا َٟٔت٠َِبَشَضا  ُش ِٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔن  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ

ریض ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع، رمع نب اطخب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب 

اہلل اعتٰیل ہنع ےن دجسم ےک درافزے ےک اپس اکی ریمشی ڑپکے اک وجڑا داھکی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل 

ےک ر اؽ! اکش ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہی وجڑا رخدی ےتیل اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس  ہعم ےک دؿ ںینہپ افر بج وکیئ فدف 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےئ وت اس فتق ہی نہپ ایل رکںی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی ریمشی وجڑا وت فہ ابرہ ےس آپ 

آدیم ےنہپ اگ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اس رطح ےک تہب ےس ریمشی وجڑے آےئ 

ےن اس ںیم ےس اکی وجڑا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اطع رفام ا وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس



 

 

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یہ ہی وجڑا انہپ رےہ ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یہ ےن اس رطح اک وجڑا ےنچیب 

 وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےھجت ہی وجڑا اس ےک ےئل ںیہن د ا اھت ہک وت اےس فاےل ےک ابرے ںیم اس رطح رفام ا اھت

 ےنہپ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فہ وجڑ اےنپ رشمک اھبیئ وک وج ہک ہکم ںیم اھت د ا۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، امکل، انعف، انب رمع، رمع نب اطخب، رضحت انب رمع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٤٧ْر، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩ ابوبرک ٣٘سمی، یحٌی ب٩ سٌیس، ًبیساہلل، سویس ب٩ سٌیس،  :  راوی

 حٔؽ ب٩ ٣یرسہ، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر مٔیُّ و َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ َبَة َحسَّ

ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َ  ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ح و َحسَّ ٌٔیٕس ک٠ُُُّض٥ِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َبَة َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َة  ِیرَسَ

ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک لِٔکَ  ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ص٤َُا 

، انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دمحم نب اوبرکب دقمیم، ییحی نب دیعس، دیبع اہلل،  ادی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس نب ہبقع

  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس امکل یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔انعف، رضحت انب

انب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، دمحم نب اوبرکب دقمیم، ییحی نب دیعس، دیبعاہلل،  ادی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، ومٰیس  :  رافی

 اعتٰیل ہنع نب ہبقع، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ رفور، جزیز ب٩ حاز٦، ٧آٍ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ طیبا٪ :  راوی

ا٢َ َرأَی ٤ًَُزُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ ٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٤ٔیِٔمَّ ُي٘ٔی٥ُ و َحسَّ ًَُلارّٔزا اٟتَّ



 

 

ّة ٔسََْراَئ َوکَاَ٪  ٚٔ ح٠َُّ و ِّی َرأَیُِت ًَُلارّٔزا يُ٘ٔی٥ُ فٔی  بٔاٟشُّ ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ٠٤ُُِٟوَک َوئُؼیُب ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َشی ا ِِ َرُجًّل َي

ا٢َ  َٗ ٠َِیَک َوأَُه٨ُُّط  ًَ ٔس٣ُوا  َٗ َزٔب إَٔذا  ٌَ ِٟ ٔ ا ٠ََٓبِٔشَتَضا ُٟٔوُٓوز ٠َِو اِطتََریَِتَضا  َٓ ٚٔ ح٠َُّّة ٔسََْراَئ  و َٟبِٔشتَ اٟشُّ َٟطُ َو ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ َضا یَِو٦َ ا

َٟطُ فٔی اِْلَٔخَ   َٚ ٧َِیا ٩ِ٣َ ََّل َخًَل یَز فٔی اٟسُّ ََِٟحٔ ٤ََّا َی٠َِبُص ا ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َذَٟٔک أ ٌِ ا کَاَ٪ َب َّ٤٠َ َٓ ةٔ 

 ٔ ٥َ ب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی اہللٔ َػل ًَِلی  ٕة َوأَ ٔلَی أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس بُٔح٠َّ َث إ ٌَ ٕة َوَب ٔلَی ٤ًََُز بُٔح٠َّ َث إ ٌَ َب َٓ كَأٟٕب ُح١ٕ٠َ ٔسََْراَئ 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َحاَئ ٤ًَُزُ بُٔح٠َّتٔطٔ َیِح٠ٔ٤َُضا  َٓ ا٢َ  َٗ َضا ُخ٤ُّزا بََِْن نَٔشائَٔک  ِ٘ ِّ٘ ا٢َ َط َٗ ّة َو ٠َُِٗت  ح٠َُّ ِس  َٗ ٔ َو ٔلَیَّ بَٔضٔذظ ِثَت إ ٌَ َب

 ٔ ِثُت ب ٌَ ٜٔىِّی َب َِٟیَک َٟٔت٠َِبَشَضا َوَل ٔ ِث بَٔضا إ ٌَ ٥َِٟ أَبِ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٠َُِٗت  ٕ ٣َا  ا بٔاِِل٣َِٔص فٔی ح٠َُّةٔ ًَُلارٔز َِٟیَک ُٟٔتٔؼیَب بَٔضا َوأ٣ََّ ٔ َضا إ

َِٟیطٔ َر  ٔ ٨ََوَز إ َٓ اَح فٔی ح٠َُّتٔطٔ  ِس أَُسا٣َُة رَفَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ ٧ََوّزا َْعَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َِٟ أَبِ  ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔلَیَّ بَٔضا  ِثَت إ ٌَ أ٧ََِت َب َٓ ٔلَیَّ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َت٨ُِوزُ إ َ٘ َٓ  ٍَ ٔ أ٧َرَِکَ ٣َا َػ٨َ ِث إ ِثُت بَٔضا ٌَ ٌَ ٜٔىِّی َب َِٟیَک َٟٔت٠َِبَشَضا َوَل

َضا ُخ٤ُّزا بََِْن نَٔشائَٔک  َ٘ ِّ٘ َِٟیَک ُٟٔتَظ ٔ  إ

ابیشؿ نب رففخ، رجری نب احزؾ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

وہےئ داھکی فہ اکی ااسی آدیم اھت ہک وج ابداشوہں ےک اپس اجات افر اؿ ےس فوصؽ رکات  اطعرد یمیمت وک ابزار ںیم اکی ریمشی وجڑا رےھک

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےن اطعرد وک داھکی ہک اس ےن ابزار ںیم اکی 

فملس اس وجڑے وک رخدی ںیل افر بج رعب اک وکیئ فدف آپ یلص اہلل ہیلع  ریمشی وجڑا ےنچیب ےک ےئل راھک وہا ےہ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع

فملس یک دختم ںیم آ ا رکے وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس فہ وجڑا نہپ ایل رکںی رافی ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل 

نہپ ایل رکںی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع اعتٰیل ہنع ےن ہی یھب رفام ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ہعم ےک دؿ یھب 

ہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا داین ںیم رمشی اک ڑپکا فیہ ےنہپ اگ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن ےہ رھپ اس ےک دعب ر اؽ اہلل یلص ا

فملس ےن اکی وجڑا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل  ہیلع فملس یک دختم ںیم ریمشی ڑپکے ےک دنچ وجڑے الےئ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع

ہنع یک رطػ جیھب د ا افر اکی وجڑا رضحت ااسہم نب زدی یک رطػ جیھب د ا افر اکی وجڑا رضحت یلع نب ایب اطبل وک اطع رفام ا افر آپ 

ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس وجڑے وک اھپڑ رک اینپ توروتں یک افڑاینھں انب انیل رافی ےتہک 

وجڑے وک ااھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس 

 ہیلع وجڑے وک ریمی رطػ اجیھب ےہ احالہکن آپ ےن زگہتش رفز اطعرد ےک وجڑے ےک ابرے ںیم اس رطح رفام ا اھت وت آپ یلص اہلل

فملس ےن رفام ا اے رمع ںیم ےن ہی وجڑا ریتی رطػ اس ےئل ںیہن اجیھب اتہک وت اےس ےنہپ ہکلب ںیم ےن ہی وجڑا ریتی رطػ اس ےئل اجیھب 

اھت اتہک وت اس ےس افدئہ احلص رکے افر رضحت ااسہم فیہ ریمشی وجڑا نہپ رک آپ یک دختم ںیم آےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 



 

 

ت ااسہم یک رطػ ڑبے وغر ےس داھکی سج یک فہج ےس رضحت ااسہم ےن اچہپؿ ایل ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک فملس ےن رضح

ہی وجڑا ،اننہ اندنسپ اگل ےہ رضحت ااسہم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمی رطػ اس رطح ویکں دھکی 

ےن یہ وت ہی وجڑا ریمی رطػ اجیھب ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ہی وجڑا  رےہ ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ریتی رطػ اس ےئل ںیہن اجیھب اتہک وت اےس ےنہپ ہکلب ںیم ےن ہی وجڑا ریتی رطػ اس ےئل اجیھب ےہ اتہک وت اےس اھپڑ رک اینپ توروتں 

ااں انبےئ۔

 

 ت
 ےک ےئل افڑهب

  نب احزؾ، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ، رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  َٗ ٠َ٣ََة  ُى ََٟٔحِ ِٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ُ و َحسَّ ثَىٔی یُو٧ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ُص 

ٕٚ تُ  أب ح٠َُّّة ٩ِ٣ٔ إِٔسَتبَِر َِٟدلَّ ا٢َ َوَجَس ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  َتَی بَٔضا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  أ َٓ أََخَذَصا  َٓ  ٔٚ و َُ بٔاٟشُّ َبا

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی اہللُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔس  ِٓ ٌٔیٔس َو٠َِٟٔو ١ِ بَٔضا ٠ِٟٔ َتَح٤َّ َٓ ٍِ صَٔذظٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ابَِت

َٟیِ  ٔ ٠َبَٔث ٤ًَُزُ ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أَِرَس١َ إ َٓ ا٢َ  َٗ َُٟط   َٚ ٔ َٟٔباُض ٩ِ٣َ ََّل َخًَل ٤ََّا َصٔذظ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ  طٔ َرُسو٢ُ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی أَتَی بَٔضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب١َ بَٔضا ٤ًَُزُ َحً ِٗ َ أ َٓ ٥َ بُٔحبَّٔة زٔیَبإد  ٔ َوَس٠َّ ٤ََّا صَٔذظ ٠َُِٗت إ٧ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

٤ََّا َی٠ِبَ  َُٟط أَِو إ٧ٔ  َٚ ٠ًََِیطٔ َٟٔباُض ٩ِ٣َ ََّل َخًَل َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔلَیَّ بَٔضٔذظ ُط ث٥َُّ أَِرَس٠َِت إ َٟ  َٚ ٔ ٩ِ٣َ ََّل َخًَل ُص صَٔذظ

َضا َوُتٔؼیُب بَٔضا َحاَجَتَک  ٌُ ٥َ َتبٔی  َوَس٠َّ

ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض  اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع اہلل، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

اعتٰیل ہنع اس وجڑے وک ےل رک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم  اہلل اعتٰیل ہنع ےن ابزار ںیم اکی وجڑا اپ ا رضحت رمع ریض اہلل

 فملس دیع ےک دؿ ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وجڑے وک رخدی ںیل اتہک آپ یلص اہلل ہیلع

افر فوفد ےس الماقت ےک فتق نہپ ایل رکںی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی وت ا ےس آدیم اک ابلس ےہ سج اک آرخت ںیم 

 فملس ےن وکیئ ہصح ںیہن رافی ےتہک ںیہ رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اہلل ےن ک ان اچاہ رہھٹے رےہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ دایبج اک اکی ہبج اجیھب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےبج وک ےل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس یک دختم ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وت اس ابلس ےک ابرے ںیم رفام ا اھت ہک ہی 

اس آدیم اک ےہ سج اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن  ا وج آدیم ہی ابلس اتنہپ ےہ اس اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن رھپ آپ یلص ابلس 

 اہلل ہیلع فملس ےن ہی ابلس ریمی رطػ ویکں اجیھب ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا وت اس

 اس یک  تمی ےس اینپ رضفرت وپری رک ےل۔ابلس وک  چی دے افر 

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبعاہلل، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿابلس افر زتنی اک ایب :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، اب٩ طہاب، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ابِ  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ  ٩ُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی 

اہرؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ 

 دحثی یک رطح رفاتی لقن ےہ۔

 فبہ، رمعف نب احرث، انب اہشب، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب رعمفػ، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس، طٌبہ، ابوبرک ب٩ حٔؽ، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َساٟ ٕؽ  ِٔ َبَة أَِخبََرنٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َح ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ ٪َّ ٤ًََُز َرأَی ٥ٕ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕ یز َباّئ ٩ِ٣ٔ زٔیَبإد أَِو رَحٔ َٗ  ٕ ٤ََّا ًَلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ًَُلارٔز ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِو اِطتََریَِتُط  َٟ  

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أُصِٔسَی إ َٓ ُط  َٟ  َٚ ٠ُُِٗت َی٠َِبُص َصَذا ٩ِ٣َ ََّل َخًَل ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ  أَِرَس١َ بَٔضا إ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُّْة ٔسََْراُئ  ًَ ی اہللُ 



 

 

ٍَ بٔضَ  ٔ َِٟیَک َٟٔتِشَت٤ِت ٔ ِثُت بَٔضا إ ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َُِٗت  ٠َُِٗت ٓٔیَضا ٣َا  ُتَک  ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ٔلَیَّ َو  اأَِرَس٠َِت بَٔضا إ

صفح، اسمل، انب رمع، رمع نب اطخب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبرکب نب 

ےہ ہک رضحت ےن اطعدر اخدناؿ ےک اکی آدیم وک دابیج  ا رمشی اک اکی ابق ےنہپ وہےئ داھکی وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

فملس اس ابقء وک رخدی ےتیل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اکش ہک آپ یلص اہلل ہیلع

آدیم اس رطح اک ابلس اتنہپ ےہ اس اک آرخت ںیم وکیئ ہصح ںیہن رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی ریمشی وجڑا 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک وطبر دہہی ےک آ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی وجڑا ریمی رطػ جیھب د ا رضحت 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی وجڑا ریمی رطػ جیھب د ا ےہ احالہکن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس نس  اک وہں آپ یلص اہلل ہیلع 

ی رطػ اس ےئل اجیھب اھت اتہک وت اس ےس فملس ےن اس ابرے ںیم عنم رفام ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ہی وجڑا ریت

 افدئہ احلص رکے اےس  چی رک اس یک رمق ےس اینپ وکیئ رضفرت وپری رک ےل۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس، ہبعش، اوبرکب نب صفح، اسمل، انب رمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، روح، طٌبہ، ابوبرک ب٩ حٔؽ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًز، ٤ًز ب٩ خلاب، :  راوی

 ِ ثَىٔی اب٩ُِ ٤َُ٧ْ ٩ًَِ و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٕؽ  ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َح َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ٕ َحسَّ  أَبٔیطٔ أَ٪َّ ٤ًََُز ر

َّطُ  ٌٔیٕس ََُِْر أ٧َ ًَلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ًَُلارٔزٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َیِحٌَی ب٩ِٔ َس أب َرأَی  َِٟدلَّ ٍَ  ب٩َِ ا ٔٔ َِٟیَک ٟٔت٨ََِت ٔ ِثُت بَٔضا إ ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ إ٧ٔ َٗ

َِٟیَک َٟٔت٠َِبَشَضا ٔ ِث بَٔضا إ ٌَ ٥َِٟ أَبِ  بَٔضا َو

انب ریمن، رفح، ہبعش، اوبرکب نب صفح، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رمع نب اطخب، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اطعرد اخدناؿ ےک اکی آدیم وک داھکی ییحی نب دیعس یک دحثی یک رطح دحثی ایبؿ ایک  ااےئ  ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن

اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ےھجت اس ےئل اجیھب ےہ اتہک وت اس ےس عفن احلص رکے افر ریتی 

 رطػ اس ےئل ںیہن اجیھب اتہک اےس ےنہپ۔

 رفح، ہبعش، اوبرکب نب صفح، اسمل نب دبعاہلل نب رمع، رمع نب اطخب،انب ریمن،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س، یحٌی ب٩ ابواسحاٚ، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ :  راوی

ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َسٔ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ لٔی  أَ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ بٔی إِٔسَح

بِ  ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ یَبأد َوَخُظ٩َ ٨ِ٣ٔطُ  ٠ََُُى ٩ِ٣ٔ اٟسِّ ٠ُُِٗت ٣َا  ا٢َ  َٗ  ٔٚ ًَِبسٔ اہللٔ فٔی اِْلِٔسَتبَِر وَُّل َرأَی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ُ٘ َس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي

َتَی بَٔضا اٟ أ َٓ  ٕٚ ًَلَی َرُج١ٕ ح٠َُّّة ٩ِ٣ٔ إِٔسَتبَِر ِثُت ٤ًَُزُ  ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨َّٔيیَّ َػل

َِٟیَک ُٟٔتٔؼیَب بَٔضا ٣َاَّّل  ٔ  بَٔضا إ

ےس رضحت اسمل نب دبعاہلل  دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ییحی نب اوبااحسؼ، اسمل نب دبع اہلل، رضحت ییحی نب ایب ااحسؼ رفامےت ںیہ ہک ھجم

ِؼ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک فہ نیگنس افر تخس زماج ےہ رضحت اسمل ےتہک ںیہ ہک 
َ
 ْ
 
َ

 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ِإْس

ِؼ اک وجڑا  ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی آدیم وک
َ
 ْ
 
َ

 

ِإْس

ےنہپ وہےئ داھکی وت فہ اےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ رھپ آےگ ایس رطح دحثی ذرک یک  ااےئ اس ےک ہک اس 

وت  ںیم ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ریتی رطػ اس ےئل اجیھب اھت اتہک

 اس ےک ذرےعی ےس امؽ احلص رکے۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل، ییحی نب اوبااحسؼ، اسمل نب دبعاہلل، رضحت ییحی نب ایب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 مشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرمدفں ےک ےئل ر

     912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل، ًبسا٠٤ٟک، ًبساہلل، اس٤اء ب٨ت ابی برک، حرضت ًبساہلل جو ٛہ ٣ولی حرضت اس٤ا  :  راوی

 ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیحِ  ِبٔس اہللٔ ٣َِولَی أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٠٤َِٟٔٔک  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ بٔی برَِکٕ َوکَاَ٪ َخا٢َ ٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ 

ََّک  ىٔی أ٧َ َِ َِٟت ب٠ََ ا َ٘ َٓ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَی  ا٢َ أَِرَس٠َِتىٔی أَِس٤َاُئ إ َٗ ًََلإئ  َٟٔس  ِؤب َو٣ٔیثََرَة  َو ٥َ٠َ فٔی اٟثَّ ٌَ ِٟ ٦ُ أَِطَیاَئ ثًََلثَّة ا تََُحِّ



 

 

 َ َٕ ب٩ِ٤َٔ َيُؼو٦ُ اِِل َِٜی َٓ َت ٩ِ٣ٔ َرَجٕب  ا ٣َا َذََکِ ًَِبُس اہللٔ أ٣ََّ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ َت ٩ِ٣ٔ اِِلُِرُجَوأ٪ َوَػِو٦َ َرَجٕب ک٠ُِّطٔ  ا ٣َا َذََکِ بََس َوأ٣ََّ

 ِّ إٔن َٓ ِؤب  ٥ٔ٠َ فٔی اٟثَّ ٌَ ِٟ ٤ََّا ی٠َِبَ ا و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ یَز ی َس٤ٔ ََِٟحٔ ُص ا

 ًَ ٔ ٣ٔیثََرةُ  َضٔذظ َٓ ا ٣ٔیثََرةُ اِِلُِرُجَوأ٪  ٥ُ٠َ ٨ِ٣ٔطُ َوأ٣ََّ ٌَ ِٟ ُت أَِ٪ َیُٜوَ٪ ا ِٔ ٔ د َٓ ُط  َٟ  َٚ ٔلَی ٩ِ٣َ ََّل َخًَل ُت إ ٌِ َج َٓإَٔذا هَٔی أُِرُجَواْ٪ رَفَ ِبٔس اہللٔ 

ٔلَیَّ ُجبَّ  َجِت إ أََِخَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ ُجبَُّة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت صَٔذظ ا َ٘ َٓ َّرِتَُضا  َدب َٓ َضا ٟٔب٨َُِة أَِس٤َاَئ  َٟ ٕة  َوا٧ٔیَّ َة كََیأَٟشٕة ٛرِٔسَ

 ُٔ َجِیَضا ٣َِٜ ُتَضا َوکَاَ٪ ا٨َّٟئ زٔیَبإد َورَفِ ـِ َب َٗ ِت  ـَ ٔ ُٗب ا  َّ٤٠َ َٓ ِت  ـَ ٔ ُٗب َّی  ًَائَٔظَة َحً ٔ کَا٧َِت ٨ًَِٔس  َِٟت صَٔذظ ا َ٘ َٓ یَبأد  ِْٔن بٔاٟسِّ َٓ َّی و یُّ َػل

ٔش٠َُضا ٤َ٠ِٟٔزَِضی يُِشَتِظفَی بَٔضا ِِ ٨َِح٩ُ َن َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َی٠َِبُشَضا   اہللُ 

، دبعاکلمل، دبع اہلل، اامسء تنب ایب رکب، رضحت دبعاہلل وج ہک ومیل رضحت اامس تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، اخدل نب دبع اہلل

ہنع افر رضحت اطعء ےک ڑلےک ےک امومں ںیہ فہ رفامےت ںیہ ہک ےھجم رضحت اامس ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ اجیھب 

ت  ینہ ےہ ہک آپ نیت زیچفں وک رحاؾ رقار دےتی ںیہ ڑپکفں ےک ریمشی شقن فاگنر فریغہ وک رسخ افر اؿ ےس ولہکا ا ہک ھجم کت ہی اب

ے ںیم رفزے ر ےنھ وک، رضحت دبعاہلل ےن وجاب ںیم رفام ا وت ےن وج ربج ےک رفزفں اک ذرک ایک ےہ 

 

ی
 
مہ

دگےلی وک امہ ربج وک وپرے 

 ےسیک رحاؾ رقار دے اتکس ےہ افر ابح  وج وت ےن ڑپکفں رپ شقن فاگنر اک ذرک ایک وت وج آدیم ہشیمہ رفزے راتھک وہ فہ امہ ربج ےک رفزفں وک

ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک آپ رفامےت ںیہ وج آدیم رمشی اک ابلس اتنہپ ےہ آرخت ںیم اس ےک ےئل وکیئ ہصح 

 ںیم دالخ ہن وہں افر ابح  راہ رسخ دگےلی اک ت ہلئ وت رضحت ںیہن وت ےھجم اس ابت ےس ڈر اگل ہک ںیہک ریمشی شقن فاگنر یھب اس مکح

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک دگالی رسخ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن ہی بس ھچک رضحت اامسء ےس اج رک ذرک رکد ا وت رضحت اامسء ےن 

این ہبج اکنال سج اک رگایبؿ دابیج اک اھت افر اس ےک دانم رفام ا ہک ر اؽ اہلل اک ہی ہبج وموجد ےہ رھپ رضحت اامسء ےن اکی سلا ،ی رسکف

رپ دایبج یک ک ل یھت رضحت اامسء یتہک ںیہ ہک ہی ہبج بج رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اک ااقتنؽ وہایگ وت ہبج ںیم ےل آیئ۔ ر اؽ 

 ےک ےئل امیبرفں وک الپےت ںیہ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس فہ ہبج انہپ رکےت ےھت افر اب مہ اس ہبج وک دوھ رک افشء

ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل، دبعاکلمل، دبعاہلل، اامسء تنب ایب رکب، رضحت دبعاہلل وج ہک ومیل رضحت اامس تنب ایب رکب ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبیس ب٩ سٌیس، طٌبہ، خ٠یٔہ ب٩ ٌٛب ابی ذبیا٪، حرضت خ٠یٔہ ب٩ ٌٛب ابی :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ا٢َ َحسَّ َٗ ٕب أَبٔی ذٔبَِیاَ٪  ٌِ َٛ َة ب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ َخ٠ٔی َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ َس ًَِبَس اہللٔ و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُت  ٌِ َس٤ٔ

ُت ٤ًََُز ب٩َِ  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ یَز  ََِٟحٔ و٢ُ أَََّل ََّل ت٠ُِبُٔشوا نَٔشائ٥َُِٜ ا ُ٘ ٔ َیِدُلُب َي َّی اہللُ  ب٩َِ اٟزُّبَِْر ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ أب َي َِٟدلَّ ا

 ٔ ة ٥ِ َی٠َِبِشُط فٔی اِْلَٔخَ َٟ ٧َِیا  َٟبَٔشُط فٔی اٟسُّ َّطُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ یَز  ََِٟحٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل َت٠َِبُشوا ا

ایب ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع نب دیعس، ہبعش، ہفیلخ نب بعک ایب ذایبؿ، رضحت ہفیلخ نب بعک 

 دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ہبطخ دےتی وہےئ انس فہ رفامےت ںیہ آاگہ روہ  م اینپ توروتں وک ریمشی ڑپکے ہن انہپؤ ویکہکن

ملس ےن رفام ا رمشی ہن ونہپ ویکہکن ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےس انس افر رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 وج آدیم داین ںیم رمشی اک ابلس ےنہپ اگ فہ آرخت ںیم رمشی اک ابلس ںیہن نہپ ےکس اگ۔

 ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع نب دیعس، ہبعش، ہفیلخ نب بعک ایب ذایبؿ، رضحت ہفیلخ نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص، زہْر، ًاػ٥ احو٢، ابی ًث٤ا٪، حرضت ابوًث٤ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًَأػ٥ْ اِِلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َِٟی٨َا ٤ًَُزُ َو٧َِح٩ُ َحسَّ ٔ َتَب إ َٛ ا٢َ  َٗ

سِّ أَ  َٛ َک َوََّل ٩ِ٣ٔ  سِّ َٛ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ  َّطُ  ٕس إ٧ٔ َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن فٔی رَٔحأٟض٥ِٔ بٔأَذَِربٔیَحاَ٪ یَا ًُتَِبُة ب٩َِ رَفِ ٍِ ا ٔ أَِطب َٓ َک  سِّ أ٣ُِّ َٛ بٔیَک َوََّل ٩ِ٣ٔ 

إٔ٪َّ َرُسو٢َ  َٓ یَز  ََِٟحٔ َٟبُوَض ا ٔک َو ِ ٥َ َوزٔیَّ أَص١ِٔ اٟرشِّ ٌُّ ٨ََّ ٥ِ َواٟت ُٛ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ فٔی َرِح٠َٔک َوإٔیَّا ا َتِظَب ٥َ ٧ََهی  ٤٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

بُ  َٟ ُِٟوِسَلی ٩ًَِ  ِیطٔ ا ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔػَب َّی اہللُ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ٍَ َٓ ََٜذا َوَر ا٢َ إَّٔلَّ َص َٗ  ٔ یز ََِٟحٔ ا٢َ ؤض ا َٗ ُض٤َا  بَّابََة َوَؿ٤َّ َواٟشَّ

ِیطٔ  ٌَ ٍَ ُزَصِْْر إِٔػَب َٓ ا٢َ َوَر َٗ َٜٔتأب  ًَأػ٥ْ َصَذا فٔی اِل ا٢َ  َٗ  ُزَصِْْر 

 نب ویسن، زریہ، اعمص اوحؽ، ایب امثعؿ، رضحت اوبامثعؿ رفامےت ںیہ ہک بج مہ آذر ابناجیؿ ںیم ےھت وت رضحت رمع ادمح نب دبعاہلل

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ںیمہ اھکل ہک اے ہبقع نب رفدق ہن ریتی تنحم ےس ےہ افر ہن یہ ریتے ابپ یک تنحم ےس افر ہن یہ ریتی امں 

ےئل املسمونں وک اؿ یک وہگجں رپ وپری رطح ےس فہ زیچ  اچنہ دے وج وت اینپ ہگج رپ  اچنہات ےہ افر یک تنحم ےس ےھجت احلص وہا ےہ اس 

ںیہمت شیع فرشعت افر رشموکں فاےل ابلس افر رمشی ےننہپ ےس رپزیہ رکان اچک ے ویکہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمشی ابلس ےننہپ 



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہرے اسےنم اینپ درایمین ام یل افر اہشدت یک ام یل وک ااھٹ ا  ےس عنم رفامےت ےھت  ااےئ اس دقر افر ر اؽ

 افر دفونں وک الم ا رافی زریہ ےتہک ںیہ ہک اعمص ےن اہک اتکب ںیم ایس رطح ےس ےہ افر زریہ ےن اینپ دفونں اایلگنں ااھٹ رک اتب ا۔

 ؽ، ایب امثعؿ، رضحت اوبامثعؿادمح نب دبعاہلل نب ویسن، زریہ، اعمص اوح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس، اب٩ ٤٧ْر، حٔؽ ب٩ ُیاث، ًاػ٥، :  راوی

ُؽ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا َح ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َِٟح٤ٔیٔس ح و َحسَّ ًَِبسٔ ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَأػ٥ٕ َحسَّ  ٩ًَِ ص٤َُا   َُٔیإث لِٔکَ

 ٩ًَِ  ٔ ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز یز ََِٟحٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

زریہ نب رحب، رجری نب دبعادیمحل، انب ریمن، صفح نب ایغث، اعمص، رضحت اعمص ےس اس دنس ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 رمشی ےک ابرے ںیم ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

  نب رحب، رجری نب دبعادیمحل، انب ریمن، صفح نب ایغث، اعمص،زریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی طیبہ، ًث٤ا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، جزیز، اسحٙ، جزیز، س٠امی٪ تیِم، حرضت ابوًث٤ا٪ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ص٤َُا َِٟح٨َِولٔیُّ لِٔکَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوصَُو ًُِث٤َاُ٪ َوإِٔسَح ٩ًَِ  و َحسَّ َٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٩ًَِ َجزٔیز

َحائ٨ََا َٛٔتاُب ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ  َٓ ٕس  َٗ ٍَ ًُتَِبَة ب٩ِٔ رَفِ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ََِٟحٔ  ِیطٔ ا٠ََّٟتِْٔن تَ ََّل َی٠َِبُص ا ٌَ ا٢َ أَبُو ًُِث٤َاَ٪ بٔإِٔػَب َٗ ََٜذا َو ٔ إَّٔلَّ َص ة َٟطُ ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ فٔی اِْلَٔخَ َِٟیَص  ٠َٔیأ٪ اِْلٔبَِضا٦َ یَز إَّٔلَّ ٩ِ٣َ 

َیأَٟشةَ  َیأَٟشةٔ حَْٔن َرأَیُِت اٟلَّ  رَفُئٔیُتُض٤َا أَِزَراَر اٟلَّ



 

 

، رجری، ااحسؼ ، رجری، امیلسؿ یمیت، ایب امثعؿ، رضحت اوبامثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انب ایب ہبیش، امثعؿ، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح

رفاتی ےہ ہک مہ رضحت ہبقع نب رفدق ےک اپس ےھت ہک امہرے اپس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اکی طخ آ ا ہک ر اؽ اہلل یلص 

اس آدیم ےک سج وک آرخت ںیم ھچک ہن ےنلم فاال وہ رگم اس دقر حیحص ےہ افر اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمشی آدیم ںیہن اتنہپ  ااےئ 

اوبامثعؿ ےن اینپ اایلگنں اوگنےٹ ےک اسھت فایل ےس ااشرہ رک ےک اتب ا رھپ ےھجم سلا ،ی اچدرفں ےک ےلپ اس دفونں اویلگنں یک دقمار 

 ںیم اتبےئ ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن سلاہسل وک دھکی ایل۔

 یب ہبیش، امثعؿ، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، اقحس، رجری، امیلسؿ یمیت، رضحت اوبامثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رحتم ےک ایبؿ ںیم رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک

     917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی، ٣ٌت٤ز، ابوًث٤ا٪، ًتبہ ب٩ رفٗس، جزیز، حرضت ابوًث٤ا٪ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ  ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  َحسَّ َٗ ٍَ ًُتَِبَة ب٩ِٔ رَفِ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًُِث٤َاَ٪ 

 ٕ  َجزٔیز

دمحم نب دبعاالیلع، رمتعم، اوبامثعؿ، ہبتع نب رفدق، رجری، رضحت اوبامثعؿ رفامےت ںیہ ہک مہ ہبتع نب رفدق ےک اپس ےھت رھپ آےگ رجری 

 یک دحثی یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 الیلع، رمتعم، اوبامثعؿ، ہبتع نب رفدق، رجری، رضحت اوبامثعؿدمحم نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حرضت ٗتازہ :  راوی

رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ  َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ِ

ٕس أَِو  َٗ ٍَ ًُتَِبَة ب٩ِٔ رَفِ ا٢َ َجائ٨ََا َٛٔتاُب ٤ًََُز َو٧َِح٩ُ بٔأَذَِربٔیَحاَ٪ ٣َ َٗ ُت أَبَا ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔیَّ  ٌِ إٔ٪َّ َس٤ٔ َٓ ُس  ٌِ ا َب ٔ أ٣ََّ ا٦  بٔاٟظَّ



 

 

ٔ إَّٔلَّ  یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًًَِل٦َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ىٔی اِِل ٌِ َُّط َي ٨َ٤ِا أ٧َ ًَتَّ ٤َا  َٓ ا٢َ أَبُو ًُِث٤َاَ٪  َٗ ِْٔن  ٌَ   َصََٜذا إِٔػَب

دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبامثعؿ دہنی ےس انس فہ رفامےت 

ری رطػ اکی طخ اھکل ہک ہکبج مہ ہبتع نب رفدق ےک اپس آذرابناجیؿ  ا اشؾ ےک العہق ںیم ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن امہ

 ےھت اام دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمشی ڑپکا ےننہپ ےس عنم رفام ا ےہ رگم اس دقر دف اویلگنں ےک ربارب رضحت اوبامثعؿ ےتہک

ہلمج ےس وفرا ھجمس ےئگ ہک اس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ایک رماد شقن فاگنر  ںیہ ہک مہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آرخی

 ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر زتنی اک ایبؿابلس  :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ، اب٩ ہظا٦، ابوٗتازہ، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ٤ِٟ اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ َتاَزَة بَٔضَذاو َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اْذ َوصَُو اب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا  ِش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ

ِو٢َ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َو  اِْلِٔس٨َاز

ی، دمحم نب ینثم، اعمذ، انب اشہؾ، اوباتقدہ، رضحت اتقدہ ریض

مع
مس

اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح  اوباسغؿ 

 رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم رضحت اوبامثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ اک ذرک ںیہن ےہ۔

ی، دمحم نب ینثم، اعمذ، انب اشہؾ، اوباتقدہ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مع
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤عی، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ابوُشا٪ ٣ش :  راوی

 اسحاٚ، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ابوٗتازہ، ًا٣ز، طٌيی، سویس ب٩ ٠ُٔہ، ٤ًز ب٩ خلاب حرضت سویس ب٩ ٠ُٔہ

٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  اَ٪ ا َوارٔیزٔیُّ َوأَبُو َُشَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ٕب َوإِٔسَح



 

 

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ إر  ٩ًَِ َواب٩ُِ َبظَّ ٔيیِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ َة 

٠ََة أَ٪َّ ٤ًََُز  َٔ َُ ٔ ُسَویِٔس ب٩ِٔ  یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟحابَٔیٔة  أب َخَلَب بٔا َِٟدلَّ إَّٔلَّ  ب٩َِ ا

 ٍٕ ِْٔن أَِو ثًََلٕث أَِو أَِربَ ٌَ ٍَ إِٔػَب  ٣َِؤؿ

ی، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم

مع
مس

 نب ینثم، انب اشبر، ااحسؼ، اعمذ نب اشہؾ، اوباتقدہ، دیبع اہلل نب رمع وقارریی، اوباسغؿ 

اعرم، یبعش،  ادی نب ہلفغ، رمع نب اطخب رضحت  ادی نب ہلفغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب اجہیب 

 ڑپکا ےننہپ ےس عنم رفام ا  ااےئ ےک اقمؾ رپ ہبطخ دے رےہ ےھت اس ںیم اوہنں ےن رفام ا ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمشی

 دف اویلگنں  ا نیت اویلگنں  ا اچر اویلگنں ےک ردقر۔

ی، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، انب اشبر، ااحسؼ، اعمذ نب اشہؾ،  :  رافی

مع
مس

دیبعاہلل نب رمع وقارریی، اوباسغؿ 

 رضحت  ادی نب ہلفغ اوباتقدہ، اعرم، یبعش،  ادی نب ہلفغ، رمع نب اطخب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل رزی، ًبساٟوہاب ب٩ ًلاء، سٌیس، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًََلإئ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ یُّ أَِخبََر٧َا  ِبٔس اہللٔ اٟزُّزِّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دبعاولاہب نب اطعء، دیعس، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی ابمرہک یک  دمحم نب دبعاہلل رزی،

 رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل رزی، دبعاولاہب نب اطعء، دیعس، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ طاْع، اب٩ حبیب، اسحٙ، روح ب٩  ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، یحٌی ب٩ حبیب، ححاد :  راوی

 ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

َِٟح٨َِولٔیُّ َویَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َوحَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٕ َوإِٔسَح ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُى َحسَّ ِٔ أْعٔ َوا٠َّٟ َّٔلب٩ِٔ حَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َحبٔیٕب  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ أَبُو اٟزُّبَِْر

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟبَٔص ا٨َّٟٔيیُّ َػل وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ٔلَی ٤ًَُزَ ًَ أَِرَس١َ بٔطٔ إ َٓ ًَُط  َ َُٟط ث٥َُّ أَِوَطَک أَِ٪ ٧َز َباّئ ٩ِ٣ٔ زٔیَبإد أُصِٔسَی  َٗ یَِو٣ّا 

َحائَُط ًُ  َٓ ٨ًَُِط ٔجبِرٔی١ُ  ا٢َ ٧ََضانٔی  َ٘ َٓ ًَِتُط یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ ِس أَِوَطَک ٣َا ٧َز َٗ َٟطُ  ٘ٔی١َ  َٓ أب  َِٟدلَّ ا٢َ یَا َرُس ب٩ِٔ ا َ٘ َٓ و٢َ اہللٔ ٤َزُ َیِبکٔی 

َٓبَ  طُ  ٌُ َٜطُ َتبٔی ًَِلِیُت ٤ََّا أَ َُٜط َٟٔت٠َِبَشُط إ٧ٔ ٔل ًِ ُ ٥ِ أ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٤َا لٔی  َٓ ًَِلِیت٨َٔیطٔ  صَِت أ٣َِّزا َوأَ ِٟفَِی زِٔرَص٥ٕ ََکٔ َ ُط بٔأ ًَ  ا

، رفح نب ابعدہ، انب رججی، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب بیبح، اجحج نب اشرع، انب بیبح، ااحسؼ 

 اہلل اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ دابیج اک اکی ابق انہپ وج ہک آپ یلص

 اعتٰیل ہنع نب اطخب یک ہیلع فملس ےک ےئل دہہی ایک ایگ اھت رھپ آپ ےن اس ابق وک ایس فتق ااتر د ا افر رھپ اےس رضحت رمع ریض اہلل

رطػ جیھب د ا وت آپ ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابق وک تہب دلجی ااتر د ا ےہ وت آپ یلص 

 افر اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم رضحت ربجالیئ ےن اس ےک ےننہپ ےس عنم رکد ا ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفےت وہےئ آےئ

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ سج زیچ وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اندنسپ رفام ا آپ ےن فہ زیچ ےھجم اطع رفام دی اب ریما ایک ےنب اگ 

ت آپ ےن رفام ا ںیم ےن ےھجت ہی ابق اس ےئل ںیہن د ا اتہک وت اےس ےنہپ ہکلب ںیم ےن ہی ابق ےھجت اس ےئل د ا ےہ اتہک اےس  چی دے وت رضح

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن فہ ابق دف سہار درمہ ںیم  چی د ا۔رمع

دمح نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ییحی نب بیبح، اجحج نب اشرع، انب بیبح، اقحس، رفح نب ابعدہ، انب  :  رافی

 رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     923    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ابوػاٟح، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ابوًو :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ٌِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أَبَا َػأٟٕح َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِوٕ٪ 

ا٢َ أُصِٔسیَِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ  َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ُث  َب فٔی  یَُحسِّ ـَ َِ ِٟ ُِٓت ا َز ٌَ َٓ ٠َبِٔشُتَضا  َٓ ٔلَیَّ  َث بَٔضا إ ٌَ َب َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُُّة ٔسََْراَئ  َّی اہللُ  َػل

َضا ُخ٤ُّزا بَ  َ٘ ِّ٘ َِٟیَک ُٟٔتَظ ٔ ِثُت بَٔضا إ ٌَ ٤ََّا َب َِٟیَک َٟٔت٠َِبَشَضا إ٧ٔ ٔ ِث بَٔضا إ ٌَ ٥َِٟ أَبِ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َِْن ا٨َِّٟشائٔ َوِجضٔطٔ 



 

 

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح انب دہمی، ہبعش، اوبتوؿ اوباصحل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس ےک ےئل اکی ریمشی وجڑا دہہی ایک ایگ وت آپ ےن فہ وجڑا ریمی رطػ جیھب د ا ںیم ےن فہ وجڑا انہپ وت آپ ےن رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک 

ےن اچہپؿ ےئل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ہی وجڑا ریتی رطػ اس ےئل ںیہن اجیھب اتہک وت اےس ےنہپ ہکلب ںیم آاثر ںیم 

ااں انب ےل۔

 

 ت
 ےن ہی وجڑا ریتی رطػ اس ےئل اجیھب ےہ اتہک وت اےس اھپڑ رک اینپ توروتں یک افڑهب

 توؿ اوباصحل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دبعارلنمح انب دہمی، ہبعش، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوًو٪ :  راوی

 ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َبُة و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج

ٔس بِ ًَ  تَُضا بََِْن نَٔشائٔی َوفٔی َحسٔیٔث ٣َُح٤َّ َٓأَََطِ أ٣َََزنٔی  َٓ  ٕ اذ ٌَ ٔ فٔی َحٔسیٔث ٣ُ ًَِوٕ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز تَُضا بََِْن ٩ِ أَبٔی  أَََطِ َٓ رَفٕ  ٌِ ٩ٔ َج

أ٣َََزنٔی َٓ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ  نَٔشائٔی َو

اعمذ، رضحت اوبتوؿ ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر  دیبع اہلل نب اعمذ، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبتوؿ،

اعمذ یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ ےن ےھجم مکح رفام ا وت ںیم ےن اےس اینپ توروتں ںیم میسقت رکد ا افر دمحم نب رفعج یک رفاتی ںیم ےہ ہک 

ِ  ینعی آپ یلص

 

ْارََمَن َ

 

  اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم مکح رفام ا اک ذرک ںیہن ےہ۔ںیم ےن اےس اینپ توروتں ںیم میسقت رکد ا افر اس ںیم ف

 دیبعاہلل نب اعمذ، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبتوؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم رمدفں ےک ےئل رمشی

     925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب زہْر ب٩ رحب، زہْر، ابوَکیب، وٛیٍ، ٣شٌز ابوًو٪ ث٘فی ابوػاٟح ح٨فی حرضت ًلی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَ  ا٢َ اِْلََخَ و َحسَّ َٗ یِٕب أَِخبََر٧َا و  ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ یِٕب َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا بٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ أ٪ َحسَّ



 

 

ِیٔسَر  َٛ ُ ًَلٓٔیٕ أَ٪َّ أ  ٩ًَِ َِٟح٨َفٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح ا فٔیِّ  َ٘ ًَِوٕ٪ اٟثَّ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ٠ًََِیطٔ َوٛٔی َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل زُو٣ََة أَصَِسی إ

ا٢َ أَبُو برَِکٕ َوأَبُو َُکَ  َٗ َواك٥ٔٔ و  َٔ ِٟ طُ ُخ٤ُّزا بََِْن ا ِ٘ ِّ٘ ا٢َ َط َ٘ َٓ ا  ٠ًَٔیًّ ًَِلاُظ  َ أ َٓ  ٕ یز ٥َ ثَِوَب رَحٔ ٔ َوَس٠َّ  یِٕب بََِْن ا٨ِِّٟشَوة

رکبی، فعیک، رعسم اوبتوؿ یفقث اوباصحل یفنح رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی زریہ نب رحب، زریہ، اوب

ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ریمشی ڑپکا وطبر دہہی اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ ڑپکا 

ونیتں افہمط یک افڑاینھں انب ےل افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر  رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اطع رفام ا افر رفام ا اےس اھپڑ رک

ِة اک ذرک ےہ۔
َ
و  ْ
ِّس

 

لب

 ا
َ

 

ْ  َ
 

 اوبرکبی یک رفاتی ںیم ب

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی زریہ نب رحب، زریہ، اوبرکبی، فعیک، رعسم اوبتوؿ یفقث اوباصحل یفنح رضحت یلع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک اب٩ ٣یرشہ زیس ب٩ وہب، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر،  :  راوی

 كاٟب

٩ًَِ َزیِ  َة  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ َوصِٕب 

ا٢َ  َٗ ٔ كَأٟٕب  َب فٔی َوِجض ـَ َِ ِٟ أَیُِت ا ِجُت ٓٔیَضا رَفَ رَخَ َٓ َة ٔسََْراَئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُّ ًَ َّی اہللُ  َشانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُتَضا َٛ ِ٘ َ٘ َظ َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 

 بََِْن نَٔشائٔی

نب ایب اطبل رفامےت ںیہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دبعاکلمل انب رشیمہ زدی نب فبہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اکی ریمشی وجڑا اطع رفام ا ںیم اس وجڑے وک نہپ رک ابرہ ت ال وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس

  رکد ا۔ےک رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک آاثر دےھکی رضحت یلع ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم ےن اس ڑپکے وک اھپڑ رک اینپ توروتں ںیم میسقت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دبعاکلمل انب رشیمہ زدی نب فبہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرمدفں ےک ےئل 

     927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ رفور ، ابوکا٣ًل، ابوًوا٧ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػ٥ ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َوأَبُو ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  و َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِِلََػ٥ِّ   ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی کَا١ٕ٣ٔ  ِٔ  کَا١ٕ٣ٔ َوا٠َّٟ

ِثَت  ٌَ ا٢َ ٤ًَُزُ َب َ٘ َٓ ٔلَی ٤ًََُز بُٔحبَّٔة ُس٨ُِسٕض  ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ٔ ٣َأٟٕک  ٠َُِٗت ٓٔیَضا ٣َا  ب ِس  َٗ ٔلَیَّ َو َضا إ

ٍَ بَٔث٨٤ََٔضا ٔٔ َِٟیَک ٟٔت٨ََِت ٔ ِثُت بَٔضا إ ٌَ ٤ََّا َب َِٟیَک َٟٔت٠َِبَشَضا َوإ٧ٔ ٔ ِث بَٔضا إ ٌَ ٥ِ أَبِ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ  ٠َُِٗت 

 نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ابیشؿ نب رففخ ، اوباکالم، اوبتواہن، دبعارلنمح نب امص ، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ دنسس اک اکی ہبج اجیھب وت رضحت رمع ریض اہلل 

 ہیلع فملس وت اس ےک اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ہی ہبج اجیھب ےہ احالہکن آپ یلص اہلل

 ابرے ںیم ا ےس ا ےس رفام ےکچ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ےھجت ہی ہبج اس ےئل ںیہن اجیھب اتہک وت اےس ےنہپ ہکلب ںیم

ح اا ےہ ہک اتہک وت اس یک  تمی ےس عفن احلص رکے
 ه
ب ئ

 ےن ہی ہبج ریتی رطػ اس ےئل 

 اوبتواہن، دبعارلنمح نب امص ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ ، اوباکالم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُیَّ

٥َِٟ ی٠ََِبِشطُ فٔی اِْلَٔخَ  ٧َِیا  یَز فٔی اٟسُّ ََِٟحٔ َٟبَٔص ا  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ  ة

ازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، دبع

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وج آدیم داین ںیم ریمشی ڑپکے ےنہپ اگ فہ آرخت ںیم ریمشی ڑپکا ںیہن نہپ ےکس اگ۔

 یض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، الیعمس انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ ٣وسٰی رازی، طٌیب ب٩ اسحٙ، ز٣ظقی اوزاعی، طساز ابو٤ًار، حرضت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ َحسَّ  ٣َِظقٔیُّ  َٙ اٟسِّ ِیُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی اٟزَّازٔیُّ أَِخبََر٧َا ُط ثَىٔی و َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ اْز أَبُو  ثَىٔی َطسَّ

 ُ ٔ أَبُو أ ٥َِٟ َی٠َِبِشُط ف ٧َِیا  یَز فٔی اٟسُّ ََِٟحٔ َٟبَٔص ا ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ ٣َا٣ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ة  ی اِْلَٔخَ

 فملس اربامیہ نب ومٰیس رازی، بیعش نب ااحسؼ ، دیقشم افزایع، دشاد اوبامعر، رضحت اوباامہم رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن رفام ا وج آدیم داین ںیم ریمشی ڑپکا ےنہپ اگ فہ آرخت ںیم ریمشی ڑپکا ںیہن نہپ ےکس اگ۔

 اربامیہ نب ومٰیس رازی، بیعش نب اقحس، دیقشم افزایع، دشاد اوبامعر، رضحت اوباامہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابوخْر ً٘بہ ب٩ ًا٣ز، حرضت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدِْر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ أُصِسَٔی َٟٔزُسو٢ٔ َحسَّ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز

َّی ٓٔی ٠ََٓبَٔشُط ث٥َُّ َػل  ٕ یز ٥َ رَفُّوُد رَحٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ََّل ی٨ََِبغٔی اہللٔ َػل َٗ َٟطُ ث٥َُّ  ِٟکَارٔظٔ  ا َطٔسیّسا کَا ًّ ِ ًَُط ٧َز ٨َزَ َٓ  َٖ طٔ ث٥َُّ اِنََصَ

َْ٘ٔن   َصَذا ٤ُ٠ِٟٔتَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبریخ ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ےئل اکی ریمشی ابق وطبر دہہی آ ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ ابق انہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 امنز زپیھ افر رھپ امنز ےس افرغ وہ رک تہب اندنسپدییگ ےس اےس ااتر د ا سک ے ہک اےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس تہب یہ اندنسپ ےتھجمس ںیہ

 فملس ےن رفام ا ہی ابلس یقتم ولوگں ےک ےئل انمبس ںیہن ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، اوبریخ ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل رمشی فریغہ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ؿحاک، ابوًاػ٥، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف یزیس ب٩ ابی حبیب، حرضت یزیس ب٩ حبیب :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ أَ  و َحسَّ رَفٕ َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  ًَأػ٥ٕ َحسَّ ىٔی أَبَا  ٌِ اُک َي حَّ َـّ ث٨ََا اٟ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى بٔی َحبٔیٕب ا

 ٔ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 رفاتی ایبؿ رکےت دمحم نب ینثم، احضک، اوباعمص، دبعادیمحل نب رفعج سیدی نب ایب بیبح، رضحت سیدی نب بیبح اس دنس ےک اسھت

 ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، احضک، اوباعمص، دبعادیمحل نب رفعج سیدی نب ایب بیبح، رضحت سیدی نب بیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک وجاز ںیم ۔ رمد ےک ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی ابلس ےننہپ

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےک ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی ابلس ےننہپ ےک وجاز ںیم ۔

     932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ، سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ :  راوی

 َٗ ث٨ََا  وبََة َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َتاَزةُ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َر  ًَ َّی اہللُ  ٔ فٔی أ٧ََِبأَص٥ُِ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل یز ََِٟحٔ ٤ُٔؽ ا ُ٘ ِٟ ٔ فٔی ا ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ َواٟزُّبَِْر ِو ًَ ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ َؽ ٟ خَّ

ٍٕ کَاَ٪ بٔض٤َٔا َّٜٕة کَا٧َِت بٔض٤َٔا أَِو َوَج ٔ رَفٔ ٩ِ٣ٔ ح  اٟشَّ

ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص  اوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، دیعس نب ایب رعفہب، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل

اہلل ہیلع فملس رضحت دبعارلنمح نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت زریب نب تواؾ وک اخرش  ا یسک افر امیبری یک فہج ےس رفس ںیم 

 ریمشی ابلس ےننہپ یک ااجزت اطع رفام دی یھت۔

 ، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی، دمحم نب العء، اوبااسہم، دیعس نب ایب رعفہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےک ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی ابلس ےننہپ ےک وجاز ںیم ۔

     933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش سٌیس حرضت سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٥ِ َٟ ٔ َو ٌٔیْس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا َس ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ رَفٔ  یَِذَُکِ فٔی او َحسَّ  ٟشَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دیعس رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم رفس اک 

 ذرک ںیہن ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دیعس رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےک ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی ابلس ےننہپ ےک وجاز ںیم ۔

     934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تازہ، حرضت ا٧صابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، طٌبہ، ٗ :  راوی

َؽ َرُس  ا٢َ َرخَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ا٦ٔ َو وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا َؽ ٠ٟٔزُّبَِْر ٥َ أَِو ُرخِّ ٔ ٟٔٔحَّٜٕة کَا٧َِت بٔض٤َٔاَوَس٠َّ یز ََِٟحٔ ٖٕ فٔی ُِٟبٔص ا  ِو

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زریب 

زت اطع رفام دی یھت  ا ااجزت ددیی نب تواؾ افر رضحت دبعارلنمح نب توػ وک اخرش وہ اجےن یک فہج ےس ریمشی ابلس ےننہپ یک ااج

 یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابلس ےننہپ ےک وجاز ںیم ۔رمد ےک ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی 

     935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ جَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ 

 ےہ۔

 ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمد ےک ےئل بج اس وک اخرش فریغہ وہ وت ریمشی ابلس ےننہپ ےک وجاز ںیم ۔

     936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًٔا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

َتاَزةُ أَ٪َّ أََنّشا أَِخبََرُظ أَ٪َّ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٖٕ َواٟزُّبََِْر ب٩َِ  و َحسَّ ِو ًَ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ 

ا٦ٔ َط  وَّ ٌَ ِٟ َٟ ا َُزَاةٕ  ٔ فٔی  یز ََِٟحٔ ٤ُُٗٔؽ ا َُٟض٤َا فٔی  َؽ  خَّ ١َ٤ِ رَفَ َ٘ ِٟ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ُض٤َاََٜوا إ

زریہ نب رحب، افعؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت دبعارلنمح نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ریب نب تواؾ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وجؤں یک اکشتی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں رضحات ےک ےئل افر ز

 اہجد ںیم ریمشی ابلس ےننہپ یک ااجزت اطع رفام دی۔

 زریہ نب رحب، افعؿ، امہؾ، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 ...رمدف وک 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 رمدف وک 

     937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابو یحٌی ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حارث اب٩ ٣ٌسا٪ جبْر ب٩ نْٔر اب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ  :  راوی

 حرضت ًبسہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 َ ث اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ اب٩َِ َحسَّ ُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَِحٌَی َحسَّ ىٔی أَبٔی 

ا٢َ  َٗ أؾ أَِخبََرُظ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ٕ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ِْر َٔ َساَ٪ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ُجَبَِْر ب٩َِ نُ ٌِ ٣َ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَل َت٠َِبِشَضا َٓ ارٔ  َّٔ ٔ ٩ِ٣ٔ ثَٔیأب اِلُٜ ا٢َ إٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ ی٩ِٔ 
ِؼرَفَ ٌَ ًَلَیَّ ثَِوبَِْٔن ٣ُ  ٥َ  َوَس٠َّ

دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوبییحی دمحم نب اربامیہ، احرث انب دعماؿ ریبج نب ریفن انب رمع نب اعص رضحت دبعہلل نب رمعف نب اعص 

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں وک ےنہپ وہےئ داھکی وت اراشد  ریض اہلل اعتٰیل ہنع
صف
ع

ربخ دےتی ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم 

 رفام ا ہی اکرففں ےک ڑپکے ںیہ اؿ وک ہن ونہپ۔

ت دبعہلل نب رمعف دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوب ییحی دمحم نب اربامیہ، احرث انب دعماؿ ریبج نب ریفن انب رمع نب اعص رضح :  رافی

 نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 رمدف وک 

     938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًلی ب٩ ٣بارک یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، خاٟس ب٩  :  راوی

 ٣ٌسا٪ حرضت یحٌی ب٩ ابی ٛثْر

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ ح  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَلٔیِّ و َحسَّ  ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ و َحسَّ

َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ َخأٟٔس ب٩ِٔ ٣َ اََّل  َٗ ٔ َو ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ثْٔر َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ص٤َُا  ٤َُِٟباَرٔک لِٔکَ  ب٩ِٔ ا

یلع نب ابمرک ییحی نب ایب ریثک، اخدل نب دعماؿ رضحت ییحی نب ایب زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، 

 ریثک ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، یلع نب ابمرک ییحی نب ایب ریثک، اخدل نب دعماؿ رضحت ییحی  :  رافی

 نب ایب ریثک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 رمدف وک 



 

 

     939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ایوب ٣وػلی، ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ، س٠امی٪، احو٢، كاؤض، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، حرضت اب٩ ٤ًز  زاؤز ب٩ رطیس ٤ًز ب٩ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ُس٠َ   ٍٕ ٔ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٧َآ ٤ُِٟؤػلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ أَیُّوَب ا ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ ُرَطِیٕس َحسَّ ٩ًَِ كَاُوٕض َحسَّ َ٪ اِِلَِحَو٢ٔ  ًَِبٔس  امِیَ  ٩ًَِ

ا٢َ أَأ٣ُُّ  َ٘ َٓ ی٩ِٔ 
ِؼرَفَ ٌَ ًَلَیَّ ثَِوبَِْٔن ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرأَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤ًَِزٕو  ٠ُُِٗت أَُِٔش٠ُُض٤َا اہللٔ ب٩ِٔ  َک أ٣َََزِتَک بَٔضَذا 

ُض٤َا ِٗ ا٢َ ب١َِ أرَِحٔ َٗ 

، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، دبعاہلل نب رمعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس داؤد نب رہدی رمع نب اویب ومیلص، اربامیہ نب انعف

ر  ےس رےگن وہےئ دف ڑپکفں وک ےنہپ وہےئ داھکی وت رفام ا ایک ےھجت ریتی امں ےن ہی 
صف
ع

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم 

  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہکلب اےس الج ڈاول۔ڑپکے ےننہپ اک مکح د ا ےہ ںیم ےن رعض ایک ںیم وک دوھ ڈاولں اگ

داؤد نب رہدی رمع نب اویب ومیلص، اربامیہ نب انعف، امیلسؿ، اوحؽ، اطؤس، دبعاہلل نب رمعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 رمدف وک 

     940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابی  یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ ابزاہی٥، ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨ْن ًلی ب٩ ابی كاٟب حرضت ًلی رضی :  راوی

 كاٟب

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُِْٕن  ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ًَلٔیِّ ب٩ِٔ أَبٔی  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  آٔ٪ فٔی كَأٟٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُِْٟقِ ائَةٔ ا ٩ًَِ َٔقَ َصٔب َو ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ َتَدتُّ ِؼرَفٔ َو ٌَ ٤ُِٟ یِّ َوا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٧ََهی 

 َٔ و ُٛ
 اٟزُّ

ییحی نب ییحی، امکل انعف اربامیہ، نب دبعاہلل نب نینح یلع نب ایب اطبل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس رفاتی ےہ ہک 

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکے ےننہپ ےس افر  اےن یک اوگن یھ ےننہپ ر اؽ اہلل یلص اہلل
صف
ع

ی ڑپکا ےننہپ ےس عنم رفام ا ےہ افر 

قس

 ہیلع فملس ےن 

 ےس افر روکع یک احتل ںیم رقآؿ دیجم زپےنھ ےس یھب عنم رفام ا ےہ۔



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ییحی نب ییحی، امکل انعف اربامیہ، نب دبعاہلل نب نینح یلع نب ایب اطبل رضحت یلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 رمدف وک 

     941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨ْن ابوًلی ب٩ ابی كاٟب، حرضت ًلی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابی كاٟب

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُِْٕن أَ٪َّ و َحسَّ ًَ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ  َحسَّ

 ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وَُّل ٧ََضانٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َي  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٩ًَِ ُِٟبٔص أَبَاُظ َحسَّ ٍْ َو ٔ ائَٔة َوأ٧ََا َراٛ ِْٟٔقَ ٩ِ ا

ِؼ  ٌَ ٤ُ ِٟ َصٔب َوا  رَفٔ اٟذَّ

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح اوبیلع نب ایب اطبل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب 

ر  ےس رےگن وہےئ 
صف
ع

اطبل رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم روکع یک احتل ںیم رقآؿ دیجم زپےنھ ےس افر  اان افر 

 عنم رفام ا ےہ۔ ڑپکے ےننہپ ےس

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح اوبیلع نب ایب اطبل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 نب ایب اطبل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زتنی اک ایبؿابلس افر  :   ابب

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
صف
ع

 رمدف وک 

     942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابزاہی٥ ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٨ْن ًلی ب٩ ابی كاٟب، حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٩ ابی كاٟب٨ًہ ب

 ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَلٔیِّ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ح٨َُِْٕن 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََضانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ائَٔة فٔی ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب  ِْٟٔقَ ٩ًَِ ا یِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ َٟٔبأض ا َصٔب َو ٥ٔ بٔاٟذَّ َدتُّ ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

ِؼرَفٔ  ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ َٟٔبأض ا ٔ َو حُوز َٔ َواٟشُّ و ُٛ
 اٟزُّ

ہنع نب ایب اطبل  دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح یلع نب ایب اطبل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل

ی اک ابلس ےننہپ ےس افر روکع افر دجسفں یک 

قس

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم  اےن یک اوگن یھ ےننہپ ےس افر 

ر  ےس رےگن وہےئ ڑپکے ےننہپ ےس عنم رفام ا ےہ۔
صف
ع

 احتل ںیم رقآؿ دیجم زپےنھ ےس افر 

زرہی، اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح یلع نب ایب اطبل، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب  دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، :  رافی

 اطبل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...داھری دار ینمی ڑپکے ےننہپ یک 

 ایبؿابلس افر زتنی اک  :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 داھری دار ینمی ڑپکے ےننہپ یک 

     943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس ہ٤ا٦ ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ ٨َ٠ُِٗا ِٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَیُّ ا٠َِّٟبأض کَاَ٪ أََحبَّ إ ا٢َ  َٗ َتاَزةُ 

ِٟٔحبََرةُ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِحَب إ ٥َ أَِو أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ، اسن نب امکل

ملس وک امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک وکؿ اس ابلس ز ادہ وبحمب اھت  ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا داھری دار ینمی اچدر۔ وکؿ اس ابلس ز ادہ دنسپدیہ اھت؟ رضحت اسن

 دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمداھری دا

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ر ینمی ڑپکے ےننہپ یک 

     944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ث ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ َیأب إ ا٢َ کَاَ٪ أََحبَّ اٟثِّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ىٔی أَبٔی 

ِٟٔحبََرةُ  ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک بس

 ڑپکفں ںیم ےس ز ادہ وبحمب ڑپکا داھری دار ینمی ڑپکا اھت۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیم اسدہ افر وماٹابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیم

     945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہطیبا٪ ب٩ رفور س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ح٤یس ب٩ بززہ حرضت  :  راوی

ا٢َ َزَخ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ث٨ََا ح٤َُِیْس  ٤َُِِْٟٔرةٔ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َِٟی٨َا َحسَّ ٔ َجِت إ َٓأََِخَ ًَائَٔظَة  ًَلَی  ٠ُِت 

َِٟی٩ٔ٤َ َوَٛٔشاّئ ٣ٔ  ٍُ بٔا ا ُيِؼ٨َ ٠َُٔیّوا ٤٣َّٔ ٠َِیطٔ إَٔزاّرا  ًَ َّی اہللُ  َش٤َِت بٔاہللٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َ٤ُِٟبََّسَة  و٧ََضا ا ًَّٟٔی يَُش٤ُّ ٩ِ ا

ِوبَِْٔن  ُٗبَٔف فٔی َصَذی٩ِٔ اٟثَّ  ٥َ  َوَس٠َّ

رضحت اعہشئ ریض اہلل ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب ربدہ رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

ت د ہ ےہ
مل
 اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن امہرے اسےنم اکی وماٹ دنبہت اکنال وج ہک نمی ںیم انب ا اجات ےہ افر اکی اچدر سج اک انؾ 

فافت ایہن دف ڑپکفں  رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہلل یک مسق ااھٹیئ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک

 ںیم وہیئ ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب ربدہ رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ر رکےن افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیمابلس ںیم وتاعض اایتخ



 

 

     946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌسی، ٣ح٤س ب٩ حات٥، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیہ، اب٩ ححز اس٤ٌی١ ایوب ح٤ْر ب٩ ہًل٢، حرضت  :  راوی

 ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ثَىٔی  ا٢َ ابِ َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی ُ٘ ٌِ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَي ٔسیُّ َو٣َُح٤َّ ٌِ ٕ اٟشَّ ث٨ََا لٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٕ َحسَّ ٩ُ حُِحز

ًَائَٔظةُ  َِٟی٨َا  ٔ َجِت إ ا٢َ أََِخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ  َِٟت فٔی َصَذا  إِٔس٤َ ا َ٘ َٓ إَٔزاّرا َوَٛٔشاّئ ٠َ٣ُبَّّسا 

٠َُٔیّوا ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ إَٔزاّرا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل یلع نب رجح دعسی، دمحم نب اح م، وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، انب رجح اامسلیع اویب ریمح نب الہؽ، رضح

  ہک 
 
ت ب
لگ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسےنم اکی دنبہت افر اکی ویپدن اگل وہا ڑپکا اکنال افر رفامےن 

 ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ایہن دف ڑپکفں ںیم وہیئ ےہ انب اح م ےن اینپ رفاتی ںیم وماٹ دنبہت اہک ےہ

یلع نب رجح دعسی، دمحم نب اح م، وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، انب رجح الیعمس اویب ریمح نب الہؽ، رضحت اوبربدہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیم

     947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب :  راوی

 ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠َُٔیّواو َحسَّ ا٢َ إَٔزاّرا  َٗ ٔ ٣ِٔث٠َُط َو ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٤َْز 

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب رضحت اویب ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس 

 ںیم اوہنں ےن ومےٹ دنبہت اک اہک ےہ۔

 ، اویبدمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیم

     948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

رسیخ ب٩ یو٧ص، یحٌی ب٩ زَکیا، اب٩ ابی زائسہ ابزاہی٥، ب٩ ٣وسٰی اب٩ ابی زائسہ اح٤س ب٩ ح٨ب١ یحٌی ب٩ زَکیا،  :  راوی

 ابو٣ؼٌب ب٩ طیبہ ػٔیہ ب٨ت طیبہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ یَّاَئ ب٩ِٔ أَب ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ثَىٔی رُسَ ث٨ََا اب٩ُِ و َحسَّ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ح و َحسَّ ی َزائَٔسَة 

ٔب بِ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ یَّاَئ أَِخبََرنٔی أَبٔی  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة أَبٔی َزائَٔسَة ح و َحسَّ ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ٩ٔ َطِیَبَة 

 ًَ ٕ أَِس ٩ًَِ  ز ٌَ ٠ًََِیطٔ ٣ٔزِْن ٣َُزح١َّْ ٩ِ٣ٔ َط ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ذَاَت ََُساةٕ َو َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل َِٟت ََخَ ا َٗ  َوزَ ائَٔظَة 

رسجی نب ویسن، ییحی نب زرک ا، انب ایب زادئہ اربامیہ، نب ومٰیس انب ایب زادئہ ادمح نب لبنح ییحی نب زرک ا، اوببعصم نب ہبیش ہیفص 

 تنب ہبیش رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی دؿ حبص وک اکےل ابولں اک لبمک افڑوہ وہےئ ابرہ

 رشتفی الےئ سج رپ اپالؿ ےک شقن ےھت۔

 ییحی نب زرک ا، اوببعصم نب ہبیش رسجی نب ویسن، ییحی نب زرک ا، انب ایب زادئہ اربامیہ، نب ومٰیس انب ایب زادئہ ادمح نب لبنح :  رافی

 ہیفص تنب ہبیش رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک

     949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟت کَاَ٪ ؤَساَزةُ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ب٩ِٔ ُْعِ

 ْٕ ٠َِیَضا ٩ِ٣ٔ أََز٦ٕ َحِظُوَصا ٟٔی ًَ ُٜٔئ  ًَّٟٔی یَتَّ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

امیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رف

 رتسب سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آراؾ رفامےت ےھت ڑمچے اک اھت اس ںیم وجھکر یک اھچؽ رھبی وہیئ یھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شہز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًلی ب٩ ححز سٌسی، ًلی ب٩  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ٔسیُّ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  اُغ و َحسَّ ٤ََّا کَاَ٪ رٔفَ َِٟت إ٧ٔ ا َٗ ًَائَٔظَة 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ْٕ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ أََز٣ّا َحِظُوُظ ٟٔی ًَ َّٟٔذی ی٨ََا٦ُ  ٥َ ا  َوَس٠َّ

 یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رتسب

 ر یک اھچؽ رھبی وہیئ یھت۔ابمرک سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس  اےت ےھت ڑمچے اک اھت افر اس ںیم وجھک

 یلع نب رجح دعسی، یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 افر اسدہ افر وماٹ ڑپکا ےننہپ ےک ایبؿ ںیمابلس ںیم وتاعض اایتخر رکےن 

     951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ٗشا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ْعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََاظ أَ  اؤیَ و َحسَّ ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ث٨ََا إِٔسَح ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ص٤َُا  َة لِٔکَ

 ٔ ٥َ ف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اََّل ٔؿَحا َٗ ٔ َو َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٠َِیطٔ ُْعِ ًَ اؤیََة ی٨ََا٦ُ  ٌَ  ی َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ

ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی اشہؾ نب رعفہ رضحت اسقؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل 

اع ر اؽ اہلل ےک اافلظ ںیہ نکیل رتہمج  

 

  ایس رطح ےہ۔ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ سج ںیم ض

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی اشہؾ نب رعفہ رضحت اسقؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیم اقونیلں ےک وجاز

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اقونیلں ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

 

     952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٤ًزو، ٗتیبہ اسحٙ، سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

َ حَ  ُٗت ٤ًَِْزو َو ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ًَ ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُٙ سَّ ا٢َ إِٔسَح َٗ ث٨ََا َو ِیَبُة َحسَّ

 َّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ِجُت أَتََّدِذَت أ٤َِ٧َاكّا أَِخبََر٧َا ُس ا َتزَوَّ َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ََّضا َسَتُٜوُ٪  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٨ََٟا أ٤َِ٧َاْن  َّی   ٠ُُِٗت َوأَن

 ہک بج ہبیتق نب دیعس، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، رمعف، ہبیتق ااحسؼ ، ایفسؿ، انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

ںیم ےن اشدی یک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا ایک وت ےن اقنیل انبےئ ںیہ ںیم ےن رعض ایک امہرے اہں اقنیل اہکں 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اب رقنعبی وہں ےگ۔

 ؿ، انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، رمعف، ہبیتق اقحس، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اقونیلں ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  یراو

 تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ا  ٩ِ َجابٔز َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ 

٨ََٟا أ٤َِ٧َاْن  َّی  ٠ُُِٗت َوأَن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَتََّدِذَت أ٤َِ٧َاكّا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِجُت  ا٢َ َجابْٔز َتزَوَّ َٗ ََّضا َسَتُٜوُ٪  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ  

ًَىِّ  یطٔ  ُٗو٢ُ ٧َحِّ أ٧ََا أَ َٓ ََّضا َسَتُٜوُ٪ َو٨ًَِٔس ا٣َِزأَتٔی ٤ََ٧ْم  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ و٢ُ  ُ٘  ی َوَت

 ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

 وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفام ا ایک وت ےن اقنیل انبےئ ںیہ ںیم ےن رعض ایک رفامےت ںیہ ہک بج ںیم ےن اشدی یک

امہری اہں اقنیل اہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اب رقنعبی وہ اجںیئ ےگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ریمی 

ہک ہی ھجم ےس دفر رک دے فہ یتہک ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اب ویبی ےک اپس اکی اقنیل ےہ ںیم اےس اتہک وہں 



 

 

 رقنعبی اقنیل وہں ےگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اقونیلں ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، حرضت سٔیا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ  َٓأََزًَُضاو َحسَّ ٔ َوَزاَز  َیاُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِٔ ث٨ََا ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى  ُس ب٩ُِ ا

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ھچک دبتیلی ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 نمح، رضحت ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دبعارل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضفرت ےس ز ادہ رتسب افر ابلس انبےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 تہ ےک ایبؿ ںیمرضفرت ےس ز ادہ رتسب افر ابلس انبےن یک رکا

     955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو، رسح اب٩ وہب، ابوہانی، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕح أَِخ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز و٢ُ  ُ٘ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ٍَ أَبَا  َُّط َس٤ٔ ثَىٔی أَبُو َصا٧ٕٔئ أ٧َ بََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ

اْغ َّٔل٣َِزأَ  ُج١ٔ َورٔفَ اْغ ٟرٔلَّ ُط رٔفَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َـّ ب٩ِٔ  أُٟث ٠ٟٔ ٍُ تٔطٔ َواٟثَّ ٔ ٕٔ َواٟزَّاب ِی

ِیَلا٪ٔ   ٠ٟٔظَّ

اوباطرہ، ادمح نب رمعف، رسح انب فبہ، اوباہین، اوبدبعارلنمح یلبح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ 

ےک ےئل وہان اچک ے رسیتا رتسب  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام ا آدیم ےک ےئل اکی رتسب وہان اچےئہ افر اکی یہ رتسب اس یک ویبی

 امہمؿ ےک ےئل وہان اچےئہ افر وچاھت وت اطیشؿ ےک ےئل ےہ۔

 اوباطرہ، ادمح نب رمعف، رسح انب فبہ، اوباہین، اوبدبعارلنمح یلبح ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌی، ٣اٟک ، ٧آٍ، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، زیس ب٩ اس٥٠، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یح :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر َوَزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٠َ  ًَ ٍٕ َو ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ ُض٥ِ یُِدبٔرُُظ  ٥َ ک٠ُُّ

ٔلَی ٩ِ٣َ َجزَّ ثَِوبَُط ُخَیًَلَئ َر  ا٢َ ََّل ی٨َُِوزُ اہللُ إ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُسو٢َ اہللٔ َػل

 ییحی نب ییحی، امکل ، انعف، دبعاہلل نب دانیر، زدی نب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا

 رظن ںیہن رفامےئ اگ ہک وج آدیم اانپ ڑپکا زنیم رپ ربکتماہن ادناز ںیم ٹیسھگ رک ےلچ۔ اہلل اس آدیم یک رطػ

 ییحی نب ییحی، امکل ، انعف، دبعاہلل نب دانیر، زدی نب املس، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک

     957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ سٌیس، یحٌی، ٗلا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابو اسا٣ہ، اب٩ ٤٧ْر، ابی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب :  راوی

ًبیساہلل، ابوربیٍ ، ابوکا١٣ ح٤از زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١، ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح ، ٟیث، ب٩ سٌس ہارو٪ ایلی اب٩ وہب، 

 اسا٣ہ ٧آٍ اب٩ ٤ًزا٪

ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة ح و  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َحسَّ

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و  ُض٥ِ  اُ٪ ک٠ُُّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى اََّل ا َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی َحسَّ

 َ ث ُٗتَِیَبُة َو َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ص٤َُا  ٌٔی١ُ لِٔکَ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اْز ح و َحسَّ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ ٨َا َح٤َّ اب٩ُِ ُر٣ِٕح 

ثَىٔی أَُسا٣َُة ک١ُُّ َصؤُ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ َّی اہللُ َس ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ََّلٔئ 



 

 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َوَزازُوا ٓٔیطٔ یَِو٦َ ا

دیبع اہلل، اوبرعیب ، اوباکلم امحد اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوب ااسہم، انب ریمن، ایب دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، 

زریہ نب رحب، اامسلیع، اویب، ہبیتق، انب رحم ، ثیل، نب دعس اہرفؿ ایلی انب فبہ، ااسہم انعف انب رمعاؿ اسری دنسفں ےک اسھت 

رصػ ہی زادئ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس امکل یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ اس ںیم 

 ےہ ہک  ماتم ےک دؿ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، اوب ااسہم، انب ریمن، ایب دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس، ییحی، اطقؿ، دیبعاہلل، اوبرعیب ، :  رافی

 ہم انعف انب رمعاؿاوباکلم امحد زریہ نب رحب، الیعمس، اویب، ہبیتق، انب رحم ، ثیل، نب دعس اہرفؿ ایلی انب فبہ، ااس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ َوَسا٥ٟٔٔ  ٕس  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَ  و َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ِبٔس اہللٔ َو٧َآ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

ُِٟدَیًَلٔئ ََّل  َّٟٔذی َیُحزُّ ثَٔیابَُة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟیطٔ َیِو٦َ ا ٔ   َی٨ُِوزُ اہللُ إ

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم اسمل نب دبعاہلل انعف انب رمع ریض

 وج آدیم اانپ ڑپکا ةکت ےس زنیم رپ ےتٹیسھگ وہےئ اتلچ ےہ  ماتم ےک دؿ اہلل زعفلج اس یک رطػ رظن ںیہن رفامےئ اگ۔

 ہنع اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم اسمل نب دبعاہلل انعف انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، طیبانی اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣حارب ب٩ زثار جب٠ہ ب٩ سحی٥  ابوبرک :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ٤ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ِیَبانٔیِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی و َحسَّ رَفٕ َثى ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ



 

 

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ ٣َُحارٔٔب ب٩ِٔ زٔثَإر َوَجَب٠ََة ب٩ِٔ ُسَحِی٥ٕ  ص٤َُا  َبُة لِٔکَ ٌِ ث٨ََا ُط ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 َحٔسیثٔض٥ِٔ 

دمحم نب رفعج، ہبعش، احمرب نب داثر ہلبج نب میحس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین انب ینثم

 ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

نب رمع ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، احمرب نب داثر ہلبج نب میحس رضحت ا :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابی ح٨و٠ہ سا٥ٟ ، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُت َسا٤ّٟٔا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا َح٨َِو٠َُة  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٩ِ٣َ َجزَّ  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ ٥َِٟ َی٨ُِوزِ اہللُ إ ُِٟدَیًَلٔئ   ثَِوبَطُ ٩ِ٣ٔ ا

 انب ریمن، ایب ہلظنح اسمل ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم اےنپ

 تم ےک دؿ اہلل اس یک رطػ رظن ںیہن رفامےئ اگ۔ڑپکے وک ربکتماہن ادناز ںیم ےتٹیسھگ وہےئ اتلچ ےہ  ما

 انب ریمن، ایب ہلظنح اسمل ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمربکتماہن ادناز ںیم ڑپک 

     961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ س٠امی٪ ح٨و٠ہ ب٩ ابوسٔیا٪، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َ٪ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا إِٔسَح ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ُت َرُسو٢َ  و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاَ٪  ِٔ َح٨َِو٠َُة ب٩ُِ أَبٔی ُس

ا٢َ ثَٔیابَطُ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ و٢ُ ٣ِٔث٠َطُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل



 

 

امےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع انب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ ہلظنح نب اوبایفسؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 ےہ۔
ُ
ة

َ
ب 
ا َ 
ِ

 

 فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ذموکرہ دحثی یک رطح رفامےت ںیہ افر اس ںیم وتہب یک ہگج ث

 انب ریمن، ااحسؼ نب امیلسؿ ہلظنح نب اوبایفسؿ، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ی٨اٚ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ،  :  راوی

ُت ٣ُِش٥َٔ٠ ب٩َِ یَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّطُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ُث  َٚ یَُحسِّ ٨َّا

ا٢َ ٣ٔ  َ٘ َٓ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َرأَی َرُجًّل یَحُزُّ إَٔزاَرُظ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُط اب٩ُِ ٤ًََُز  َٓ َز ٌَ َٓ ِیٕث  َٟ َٓإَٔذا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ُط  َٟ َٓا٧َِتَشَب  ٩ِ أ٧ََِت  َّ٤

٤َِٟدٔی٠َةَ  و٢ُ ٩ِ٣َ َجزَّ إَٔزاَرُظ ََّل یُزٔیُس بَٔذَٟٔک إَّٔلَّ ا ُ٘ ٥َ بٔأُذُنَیَّ َصاَتِْٔن َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َٓإٔ٪َّ اہللَ  َػل َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ   ََّل ی٨َُِوزُ إ

دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ملسم نب انیؼ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی آدیم وک داھکی 

آدیم ےس رفام ا وت سک ےلیبق ےس ےہ اس ےن اانپ ہک فہ اےنپ ازار وک ےتٹیسھگ وہےئ اج راہ اھت ۔ وت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس 

 بسن ایبؿ ایک وت ولعمؾ وہا ہک فہ ہلیبق ثیل ےس ےہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس اچہپان وت اےس رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل

 وج آدیم اےنپ ازار وک اکٹلےئ افر اس یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےنپ اؿ دفونں اکونں ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک

 ےس اس اک دصقم ةکت افر رغفر ےک افر ھچک ہن وہ وت اہلل  ماتم ےک دؿ اس یک رطػ رظن ںیہن رفامےئ اگ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، ملسم نب انیؼ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ٣ٌاذ ابویو٧ص اب٩ ابی خ٠ٕ یحٌی ب٩ ابی بْٜر، ابزاہی٥، اب٩ ٧آٍ اب٩ ٤٧ْر، ابوًبسا٠٤ٟک اب٩ ابی س٠امی٪ ًبیساہلل ب :  راوی

 ٣ش٥٠ ب٩ ی٨اٚ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَیِ  َ٪ ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ٌِ ٠٤َِٟٔٔک َي ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر او َحسَّ ٌَ ث٨ََا ُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ذٕ َحسَّ



 

 

ىٔی اب٩َِ  ٌِ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ َي ٕ َحسَّ َِْٜر ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ب ٕٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ َٚ أَبُو یُو٧َُص ح و َحسَّ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ی٨ََّا ُض٥ِ  ٍٕ ک٠ُُّ ٔ ٧َآ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحَش٩ٔ َوفٔی رَٔوایَتٔض٥ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ أَبٔی ا ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث أَبٔی یُو٧َُص  ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  طٔ َوَس٠َّ

وُٟوا ثَِوبَطُ  ُ٘ ٥َِٟ َي ا ٩ِ٣َ َجزَّ إَٔزاَرُظ َو ٌّ  َج٤ٔی

ریکب، اربامیہ، انب انعف ملسم نب انیؼ رضحت  انب ریمن، اوبدبعاکلمل انب ایب امیلسؿ دیبع اہلل نب اعمذ اوبویسن انب ایب فلخ ییحی نب ایب

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ رصػ یظفل دبتیلی اک رفؼ ےہ۔

ریکب، اربامیہ، انب انعف ملسم نب انب ریمن، اوبدبعاکلمل انب ایب امیلسؿ دیبعاہلل نب اعمذ اوبویسن انب ایب فلخ ییحی نب ایب  :  رافی

 انیؼ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     964    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ہارو٪، ًبساہلل ب٩ ابی خ٠ٕ روح ب٩ ًبازہ اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ًبازہ اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ًباز  :  راوی

 اب٩ جٌرف ٣ش٥٠ ب٩ يشار ٣ولی ٧آٍ ب٩ ًبساٟحارث ب٩ ٤ًز حرضت ٣ح٤س ب٩ ًباز ب٩ جٌرف

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ث٨ََا َرِوُح بِ و َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ ارٔبَْة  َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ ٕٕ َوأَ ِبٔس اہللٔ َواب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ًَ ٩ُ ًَُباَزَة ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ 

وَُّل أ٣ََزُِت ٣ُِش٥َٔ٠ ب٩َِ َيَشا ُ٘ رَفٕ َي ٌِ ٔ ب٩ِٔ َج ًَبَّاز َس ب٩َِ  ُت ٣َُح٤َّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  َِٟحارٔٔث أَِ٪ َحسَّ ًَِبٔس ا ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٕر ٣َِولَی ٧َآ

 َّٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  َت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ا٢َ َوأ٧ََا َجأْٟص بَِی٨َُض٤َا أََس٤ٔ َٗ ُِٟدَیًَلٔئ َيِشأ٢ََ اب٩َِ ٤ًََُز  ٔذی َیُحزُّ إَٔزاَرُظ ٩ِ٣ٔ ا

و٢ُ ََّل ی٨َُِوزُ  ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َطِیّئا  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ  اہللُ إ

 دمحم نب اح م، اہرفؿ، دبعاہلل نب ایب فلخ رفح نب ابعدہ انب رججی، دمحم نب ابعدہ انب رججی، دمحم نب ابعد انب رفعج ملسم نب اسیر ومیل

ہک ومیل ںیہ انعف نب دبعااحلرث  انعف نب دبعااحلرث نب رمع رضحت دمحم نب ابعد نب رفعج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ملسم نب اسیر وک وج

وت ےک وک مکح د ا ہک فہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپںیھچ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ دفونں ےک درایمؿ ںیم اھٹیب اھت ہک ایک 

 اکٹلات ےہ اوہنں ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس آدیم ےک ابرے ںیم انس ےہ ہک وج آدیم اینپ ازار وک ربکتماہن ادناز ںیم

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل  ماتم ےک دؿ اس آدیم یک رطػ رظن ںیہن 

 رفامےئ اگ۔



 

 

 نب ابعد انب رفعج ملسم نب دمحم نب اح م، اہرفؿ، دبعاہلل نب ایب فلخ رفح نب ابعدہ انب رججی، دمحم نب ابعدہ انب رججی، دمحم :  رافی

 اسیر ومیل انعف نب دبعااحلرث نب رمع رضحت دمحم نب ابعد نب رفعج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایب

     965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ًبساہلل ب٩ واٗس حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٕس  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ ا٢َ ٣ََزِرُت  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ب٩ِٔ َوإٗٔس 

تُ  ٌِ َٓ ٍِ إَٔزاَرَک رَفَ َٓ ًَِبَس اہللٔ اِر ا٢َ یَا  َ٘ َٓ رَِخاْئ 
ٔ

٥َ َوفٔی إَٔزارٔی اِست ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت اہللٔ َػل ٤َا زٔ َٓ زِٔزُت  َٓ ا٢َ زِٔز  َٗ طُ ث٥َُّ 

 َٓ ُس  ٌِ اَصا َب ِْٔن أََتََحَّ َٗ ا ٖٔ اٟشَّ ا٢َ أَِنَؼا َ٘ َٓ ٔلَی أَی٩َِ  ِو٦ٔ إ َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ 

  ہک ںیم ر اؽ اہلل 
 
ب  ہ 
ئ

 

ب

اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب دمحم دبعاہلل نب فادق رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفام

 وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے دبعاہلل اینپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس زگرا اس احؽ ںیم ہک ریمی ازار کٹل ریہ یھت

 اہیں کت ازار اف یچ رک ںیم ےن اےس افرپ ااھٹ ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا افر ااھٹ ںیم ےن افر ااھٹیئ ںیم اینپ ازار ااھٹات راہ

 دیھ یلڈویلں کت۔ہک ھچک ولوگں ےن اہک اہکں کت ااھٹےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آ

 اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب دمحم دبعاہلل نب فادق رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  یک رحتم ےک ایبؿ ںیمربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ

     966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابوطٌبہ، حرضت ٣ح٤س ب٩ زیاز :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٕس َوصَُو اب٩ُِ زٔیَاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َوَرأَی َرُجًّل یَحُزُّ َحسَّ ٌِ َس٤ٔ

 َ و٢ُ َجاَئ اِِل٣َْٔرُ َجاَئ اِِل ُ٘ ی٩ِٔ َوصَُو َي َِٟبَِحَ ًَلَی ا ُب اِِلَِرَق بٔزِٔج٠ٔطٔ َوصَُو أ٣َْْٔر  ١َ َيرِضٔ ٌَ َح َٓ َّی إَٔزاَرُظ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٣ْٔرُ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل ََّل  ا اہللُ  ٔلَی ٩ِ٣َ یَحُزُّ إَٔزاَرُظ برََطّ  ی٨َُِوزُ إ



 

 

دیبع اہلل نب اعمذ اوبہبعش، رضحت دمحم نب ز اد رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس افر اوہنں ےن اکی 

 فہ آدیم یرحنی اک اریم اھت افر فہ اتہک اھت اریم آ ا آدیم وک داھکی ہک فہ اےنپ ازار وک اکٹلےئ وہےئ ےہ افر فہ زنیم وک اےنپ اپؤں ےس امر راہ ےہ

ادناز اریم آ ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اس آدیم یک رطػ رظن رتمح ےس ںیہن دےھکی اگ ہک وج اینپ ازار وک ربکتماہن 

 ںیم ےچی اکٹلات ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ اوبہبعش، رضحت دمحم نب ز اد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ڑپک اکٹل رک ےنلچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، اب٩ ٣ثىی اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، اب٩ جٌرف حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظا :  راوی

ث٨ََا ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََاظ اب٩ُِ ا رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  ًَٔسٓیٕ لِٔکَ ب٩ُِ أَبٔی 

َبَة بٔضَ  ٌِ َ ُط َّی ک ٤َُِٟثى ُٕ أَبَا صَُزیَِزَة َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ا ٔ رَفٕ کَاَ٪ ٣َزَِواُ٪ َيِشَتِد٠ ٌِ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ َج اَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة َذا اِْلِٔس٨َاز

٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَلَی ا  ُٕ  ُيِشَتِد٠َ

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش، انب رفعج رضحت ہبعش ر

یک لقن یک یئگ ےہ افر انب رفعج یک رفاتی ںیم ےہ ہک رمفاؿ ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہفیلخ انب ا وہا اھت افر انب ینثم 

 رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمہنی ونمرہ رپ احمک ےھت۔

  نب اشبر، دمحم نب رفعج، انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش، انب رفعج رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   باب

 ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ سًل٦ ج٤هی ربیٍ اب٩ ٣ش٥٠ ٣ح٤س ب٩ زیاز ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ٩ًَِ أَ  َحسَّ  ٕ ٔس ب٩ِٔ زٔیَاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٍُ َي ث٨ََا اٟزَّبٔی ُِٟح٤َهٔیُّ َحسَّ ٕ ا ٦ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسًلَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  بٔیًَ صَُزیَِزَة 

ُتطُ َوبُزِ  ًَِحبَِتطُ ُج٤َّ ِس أَ َٗ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ ی٤َِٔشی  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُضَو َیَتَح٠َِح١ُ فٔی اِِلَِرٔق َػل َٓ َٕ بٔطٔ اِِلَِرُق  َزاُظ إٔذِ ُخٔش

ًَةُ  ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت  َحً

 دبعارلنمح نب مالؾ یحمج رعیب انب ملسم دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 رس ےک ابولں افر دفونں اچدرفں ےس ارتاٹہ دیپا وہیئ وت اس آدیم وک وفرا زنیم ںیم داسنھ اکی آدیم ےتلچ وہےئ اجراہ اھت اےس اےنپ

 د ا ایگ افر  ماتم اقمئ وہےن کت زنیم ںیم داتسنھ الچ اجےئ اگ۔

 دبعارلنمح نب مالؾ یحمج رعیب انب ملسم دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیازہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابو٣ :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

رَفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُس و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی  ح و َحسَّ ٤َُِٟثى ب٩ُِ ا

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا َحسَّ ٌّ اُٟوا َج٤ٔی َٗ ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٔ َحسَّ ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٔيیِّ َػل

 َصَذا

ینثم، انب ایب دعی، ہبعش، دمحم نب ز ادہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص  دیبع اہلل نب اعمذ اوبدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب

 اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 ٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ اوبدمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ہبعش، دمحم نب ز ادہ اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ حزامی ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّیَحسَّ اہللُ  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َٕ اہللُ بٔطٔ  َدَش َٓ ُشُط  ِٔ ًَِحبَِتُط َن ِس أَ َٗ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ یَتََبِدتَرُ ی٤َِٔشی فٔی بُزَِزیِطٔ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔلَی ًَ ُضَو یََتَح٠َِح١ُ ٓٔیَضا إ َٓ  اِِلَِرَق 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   َیِو٦ٔ ا

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض

افر فہ ایس رفام ا اکی آدیم اینپ دف اچدرںی نہپ رک اڑکات وہ اج راہ اھت افر فہ وخد یہ ارتا راہ اھت وت اہلل اعتیل ےن اےس زنیم ںیم داسنھ د ا 

 رطح  ماتم کت داتسنھ الچ اجےئ اگ۔

 ریغمہ زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک

     971    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  َصَذا ٣َا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ یَتََبِدتَرُ فٔی بُزَِزی٩ِٔ ث٥َُّ اہللٔ َػل

 َذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ رفا ات ںیم ےس نج ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دمحم نب 

اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی لقن یک ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم اینپ دفونں 

 الچ اج راہ اھت رھپ آےگ ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ اچدرفں ںیم ارتاات وہ

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿابلس افر زتنی  :   ابب

 ربکتماہن ادناز ںیم ےنلچ افر اےنپ ڑپکفں رپ ارتاےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ُت ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة 

 ٔ ِب٥ُِٜ٠َ یَتََبِدتَرُ ف َٗ ٩ِ کَاَ٪  و٢ُ إٔ٪َّ َرُجًّل ٤٣َّٔ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ی ح٠َُّٕة ث٥َُّ َذََکَ ٣ِٔث١َ َحٔسیثٔض٥ِٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص 

ڑے ںیم اڑکات وہا الچ اج راہ اھت اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک زگہتش وقومں ںیم ےس اکی آدیم اےنپ وج

 رھپ آےگ ذموکرہ ااحدثی یک رطح وقنمؽ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفں ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بظْر ب٩ ٧ہیک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابوطٌبہ، ٗتازہ، نرض ب٩ ا٧ص، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ٧َضٔیٕک  َبٔظْر

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َصٔب  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َخاَت٥ٔ اٟذَّ َُّط ٧ََهی  ٥َ أ٧َ  َوَس٠َّ

 دیبع اہلل نب اعمذ اوبہبعش، اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن  اےن یک اوگن یھ ےننہپ ےس عنم رفام ا ےہ۔

 اتقدہ، رضن نب اسن، ریشب نب کیہن، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذ اوبہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     974    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، اب٩ ٣ثىی نرض ب٩ ا٧ص، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ و َحسَّ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٨َا ُط

ُت ا٨َّٟرِضَ ب٩َِ أ٧ََٕص  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّی  ٤َُِٟثى  ا

دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ینثم رضن نب اسن، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن 

 ُ
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 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ینثم رضن نب اسن، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿابلس افر زتنی اک ایب :   ابب

 رمدفں ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سہ١ اب٩ ابی ٣زی٥ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابزاہی٥ ب٩ ً٘بہ َکیب ٣ولی اب٩ ًباض حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ ٨ًہ ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی 

 ٔ رَفٕ أَِخبََرن ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ یِٕب َحسَّ ٩ًَِ َُکَ َبَة  ِ٘ ی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ًُ

 َّ ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبَّإض  ُط ٣َِولَی اب٩ِٔ  ًَ ٨َزَ َٓ ٥َ َرأَی َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب فٔی یَٔس َرُج١ٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َس ٣َا َذَصَب  ٌِ ُج١ٔ َب ٘ٔی١َ ٟرٔلَّ َٓ  ٔ ٠َُضا فٔی یَسٔظ ٌَ َیِح َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ٧َإر  ٔلَی َج٤َِزة ٥ِ إ ُٛ ٤ُٔس أََحُس ٌِ ا٢َ َي َٗ َحُط َو رَطَ ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَ َوَس  َّی اہللُ  َحطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس ََطَ َٗ ا٢َ ََّل َواہللٔ ََّل آُخُذُظ أَبَّسا َو َٗ ٍِ بٔطٔ  ٔٔ ٥َ ُخِذ َخات٤ََٔک ا٧َِت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠َّ

ریض  دمحم نب لہس انب ایب رممی دمحم نب رفعج، اربامیہ نب ہبقع رکبی ومیل انب ابعس رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ابعس

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی آدیم ےک اہھت ںیم  اےن یک اوگن یھ ےنہپ وہےئ دیھکی آپ 

 رہ رھکیلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ اوگن یھ ااتر رک کنیھپ دی افر رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ آدیم اچاتہ ےہ ہک فہ اےنپ اہھت ںیم دفزخ اک ااگن

ےل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رشتفی ےل اجےن ےک دعب اس آدیم ےس اہک ایگ ہک اینپ اوگن یھ ڑکپ ول افر اس ےس افدئہ ااھٹؤ فہ 

 آدیم ےنہک اگل ںیہن اہلل یک مسق ںیم اےس یھبک یھب اہھت ںیہن اگلؤں اگ سج وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن کنیھپ د ا وہ۔

انب ایب رممی دمحم نب رفعج، اربامیہ نب ہبقع رکبی ومیل انب ابعس رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  نب لہسدمحم  :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیمرمدفں ےک

     976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ٗتیبہ ٟیث، ٧آٍ ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ٔیِٔمُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ًَِبسٔ  َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َِٟیْث  ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  اََّل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث ح و َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  َو٣َُح٤َّ

ُط فٔی بَ  َٓؼَّ  ١ُ ٌَ َٓکَاَ٪ یَِح ٍَ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٥َ اِػَل٨َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ  اك٩ٔٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َؼ٨َ َٓ َٟبَٔشُط  طٔ إَٔذا  ِّٔ َٛ

طُ  َٓؼَّ  ١ُ ٌَ َِٟداَت٥َ َوأَِج َِٟبُص َصَذا ا َ ٨ُِت أ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ُط  ًَ ٨َزَ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َّطُ َج٠ََص  ا٢َ َواہللٔ  ا٨َّٟاُض ث٥َُّ إ٧ٔ َٗ مَی بٔطٔ ث٥َُّ  ٩ِ٣ٔ َزاخ١ٕٔ رَفَ

٨ََبَذ ا٨َّٟاُض َخَواتٔی َٓ َِٟبُشطُ أَبَّسا  َِٟحٔسیٔث َٟٔیِحٌَیََّل أَ ُى ا ِٔ َٟ  ٤َُض٥ِ َو

ہلل ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق ثیل، انعف دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص ا

ایل رکےت ےھت بج آپ یلص اہلل ہیلع ہیلع فملس ےن  اےن یک اکی اوگن یھ ونبایئ افر اےس ےتنہپ فتق اس اک ہنیگن اینپ یلیھتہ یک رطػ رک

س فملس وک ولوگں ےن داھکی وت ولوگں ےن یھب اوگن یھ ونبایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ وت اراشد رفام ا ںیم ا

دی رھپ رفام ا اہلل یک مسق ںیم رھپ یھبک  اوگن یھ وک اتنہپ وہں وت ہنیگن اک رخ ادنر یک رطػ رک اتیل وہں آپ ےن ہی رفام رک اینپ اوگن یھ کنیھپ

 یھب اس  اےن یک اوگن یھ وک ںیہن ونہپں اگ احصہب ےن یھب اینپ اینپ اوگنایھٹں کنیھپ دںی۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق ثیل، انعف دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب، یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ ٣ثىی خاٟس ب٩ حارث، سہ١ ب٩ ًث٤ا٪ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش زہْر ب٩ رح :  راوی

 ً٘بہ ب٩ خاٟس ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ اب٩ ٤ًز

ث٨ََ  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا َحسَّ ٌٔیٕس ح و َحسَّ ا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس ک٠ُُّ ابِ  ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٍٕ ٩ُ ا ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ُض٥ِ 

َِٟحٔسیٔث فٔی ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َُط فٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٌَ َبَة ب٩ِٔ َخأٟٕس َوَج ِ٘ َصٔب َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ًُ َخاَت٥ٔ اٟذَّ



 

 

ُِٟی٤ِىَی ٔ ا  یَٔسظ

انب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس انب ینثم اخدل نب احرث، لہس نب امثعؿ ہبقع نب اخدل دیبع اہلل نب انعف 

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی رفاتی لقن یک ےہ نکیل ہبقع نب اخدل یک رفاتی ںیم ہی اافلظ رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل 

ی( ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ اوگن یھ داںیئ اہھت ںیم  ینہ۔
َ
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نب دیعس انب ینثم اخدل نب احرث، لہس نب امثعؿ ہبقع نب اخدل دیبعاہلل نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب زریہ نب رحب، ییحی :  رافی

 انعف انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رمدفں ےک ےئل  اےن یک اوگن یھ ےننہپ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبسہ ًبساٟوارث ایوب ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ ٣شیيی ا٧ص، اب٩ ًیاق ٣ویص ب٩ ً٘بہ ٣ح٤س ب٩ ًباز حات٥  :  راوی

 ہارو٪ ایلی اب٩ وہب، اسا٣ہ ٧آٍ اب٩ ٤ًز

بِ  ًَ ث٨ََا  ِبَسَة َحسَّ ًَ ث٨َٔیطٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  ىٔی و َحسَّ ٌِ ث٨ََا أ٧ََْص َي ٔيیُّ َحسَّ ٤َُِٟشیَّ َٙ ا ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ُس ا

 َ ث٨ََا َصاُروُ٪ اِِل ث٨ََا َحات٥ْٔ ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َ اب٩َِ ًَٔیإق  ث ٨َا اب٩ُِ َوصِٕب یِلٔیُّ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َخ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَُتُض٥ِ  ٩ًَِ أَُسا٣ََة َج٤َا ُض٥ِ  َصٔب ٧َِحَو َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث ک٠ُُّ  اَت٥ٔ اٟذَّ

ی اسن، انب ایعض ومسی نب ہبقع  

سب ئ
م

 دمحم نب ابعد اح م اہرفؿ ایلی انب فبہ، ااسہم ادمح نب دبعہ دبعاولارث اویب دمحم نب ااحسؼ 

انعف انب رمع اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ثیل یک رفاتی یک رطح دحثی 

 لقن یک ےہ۔

ی اسن، انب ایعض ومسی نب ہبقع :  رافی  

سب ئ
م

 دمحم نب ابعد اح م اہرفؿ ایلی انب ادمح نب دبعہ دبعاولارث اویب دمحم نب ااحسؼ 

 فبہ، ااسہم انعف انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدنی یک اوگن یھ افر اس رپ دمحم ر اؽ اہلل ےک شقن افر آ



 

 

  ایبؿابلس افر زتنی اک :   ابب

فملس ےک افلخء اک اس اوگن یھ ےک ےننہپ ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدنی یک اوگن یھ افر اس رپ دمحم ر اؽ اہلل ےک شقن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع 

 ایبؿ ںیم

     979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ یحٌی ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ًبیساہلل اب٩ ٤٧ْر، ابی ًبیساہلل حرضت اب٩ ٤ًزیحٌی  :  راوی

 ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و َحسَّ  ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٍٕ َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ

 ٩ًَِ  َ ٔ ث٥َُّ ک َٓکَاَ٪ فٔی یَٔسظ  ٕٚ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ َّی اہللُ  ا٢َ اتََّدَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اَ٪ فٔی یَسٔ أَبٔی برَِکٕ ث٥َُّ کَاَ٪ فٔی یَٔس اب٩ِٔ ٤ًََُز 

 ِ٘ ٔ أَرٔیٕص َن ٍَ ٨ِ٣ُٔط فٔی بٔئِز َٗ َّی َو ١ِ ٤ًََُز ث٥َُّ کَاَ٪ فٔی یَٔس ًُِث٤َاَ٪ َحً ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔ َو ٍَ فٔی بٔئِز َٗ َّی َو ٕ َحً ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َٗ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ُظُط ٣َُح٤َّ

 ٨ِ٣ٔطُ 

دنی ییحی نب ییحی دبعاہلل نب ریمن دیبع اہلل انب ریمن، ایب دیبع اہلل رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچ

فیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم یھت رھپ فیہ اوگن یھ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع  یک اکی اوگن یھ ونبایئ یھت افر

ےک اہھت ںیم آیئگ رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہھت ںیم رھپ رضحت امثعؿ ےک اہھت ںیم یھت اہیں کت ہک رضحت امثعؿ ےس 

  ارسی ںیم رگ یئگ اس اوگن یھ

 

 
 اک شقن دمحم ر اؽ اہلل اھت۔ فہ اوگن یھ ب

 ییحی نب ییحی دبعاہلل نب ریمن دیبعاہلل انب ریمن، ایب دیبعاہلل رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ےک ےننہپ ےک  دنی یک اوگن یھ افر اس رپ دمحم ر اؽ اہلل ےک شقن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک افلخء اک اس اوگن یھیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اچ

 ایبؿ ںیم

     980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

باز اب٩ ابی ٤ًز ابی برک سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ ایوب ب٩ ٣وسٰی ٧آٍ اب٩ ٤ًز ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس ٣ح٤س ب٩ ً :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ُى ِٔل ِٔ ٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َو٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََ َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ َیاُ٪ ب٩ُِ بٔی برَِکٕ  ِٔ ا ُس

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اتََّدَذ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ ٣ُوَسی  اُظ ث٥َُّ ًَُیِی٨ََة  َ٘ ِٟ ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ث٥َُّ أَ



 

 

ْس َرُسو٢ُ اہللٔ َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ٕٚ َوَن ١َ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ ٌَ َٟبَٔشُط َج ٔع َخاَتِٔم َصَذا َوکَاَ٪ إَٔذا  ِ٘ ًَلَی َن ِع أََحْس  ُ٘ ا٢َ ََّل ی٨َِ َٗ  َو

ٔ أَرٔیٕص  ِی٘ٔیٕب فٔی بٔئِز ٌَ َم ٩ِ٣ٔ ٣ُ َ٘ َّٟٔذی َس طٔ َوصَُو ا ِّٔ َٛ ا َیلٔی بَِل٩َ  ُط ٤٣َّٔ  َٓؼَّ

 ہنییع اویب نب ومٰیس انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق دمحم نب ابعد انب ایب رمع ایب رکب ایفسؿ، انب

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اےن یک اوگن یھ ونبایئ یھت رھپ فہ کنیھپ دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ آدیم ریمی اس اوگن یھ ےک اچدنی یک اکی اوگن یھ ونبایئ سج ںیم دمحم ر اؽ اہلل اک شقن اھت افر آپ یلص اہلل

 شقن یک رطح اینپ اوگن یھ رپ شقن ہن ونباےئ افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس اچدنی یک اوگن یھ وک ےتنہپ ےھت وت اس ےک ےنیگن وک اینپ

  ار

 

 
 سی ںیم رگ یئگ یھت۔یلیھتہ یک رطػ رکایل رکےت ےھت افر یہی اوگن یھ یھت وج ہک بیقیعم ےک اہھت ےس ب

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق دمحم نب ابعد انب ایب رمع ایب رکب ایفسؿ، انب ہنییع اویب نب ومٰیس انعف انب رمع رضحت انب رمع  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

فملس ےک افلخء اک اس اوگن یھ ےک ےننہپ ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدنی یک اوگن یھ افر اس رپ دمحم ر اؽ اہلل ےک شقن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع 

 ایبؿ ںیم

     981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦ ابوربیٍ ًتکی ح٤از یحٌی ح٤از ب٩ زیس ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت  :  راوی

 ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َتکٔیُّ ک٠ُُّ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َوأَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوَخ٠َ ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ َٗ ازٕ  ٩ًَِ َح٤َّ ُض٥ِ 

 ٔ ٥َ اتََّدَذ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ْس َرُسو٢ُ ا َع ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ٕة َوَن َـّ

 َٗ ًَلَی اہللٔ َو ِع أََحْس  ُ٘ ًَل ی٨َِ َٓ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ِظُت ٓٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ٕة َوَن َـّ ٔ ِّی اتََّدِذُت َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ ٔن ٔظطٔ ا٢َ ٨٠َّٟٔأض إ ِ٘  َن

ی امحد ییحی امحد نب زدی دبعازعلسی نب بیہص اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ک

 

عت

نب ییحی نب ییحی، فلخ نب اشہؾ اوبرعیب 

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اکی اوگن یھ ونبایئ سج ںیم دمحم ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس اک شقن اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں ےس رفام ا ہک ںیم ےن اچدنی یک اوگن یھ ونبایئ ےہ افر ںیم ےن اس اوگن یھ 

 دمحم ر اؽ اہلل اک شقن ونبا ا ےہ وت وکیئ آدیم اس یک رطح اینپ اوگن یھ رپ شقن ہن ونباےئ۔ ںیم



 

 

ی امحد ییحی امحد نب زدی دبعازعلسی نب بیہص اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

ک

 

عت

ییحی نب ییحی، فلخ نب اشہؾ اوبرعیب 

 اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 یھ ےک ےننہپ ےک فملس ےک افلخء اک اس اوگنیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اچدنی یک اوگن یھ افر اس رپ دمحم ر اؽ اہلل ےک شقن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع 

 ایبؿ ںیم

     982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوأَبُو برَِکٔ  ًَِبسٔ  و َحسَّ  ٩ًَِ َة  ٨ُوَ٪ اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

َِٟحٔسیٔث  ٥ِ یَِذَُکِ فٔی ا َٟ ٥َ بَٔضَذا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ْس َرُسو٢ُ  ا  اہللٔ  ٣َُح٤َّ

ادمح نب لبنح، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس دحثی ںیم دمحم ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 اافلظ ںیہن ںیہ۔ ہیلع فملس ےک

 ادمح نب لبنح، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، الیعمس انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اوگن
 
ج

ع

 ... یھ ونباےن ےک ایبؿ ںیم بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اوگن یھ ونباےن ےک ایبؿ ںیم بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس مجع فاولں یک رطػ طخ ےنھکل اک ارادہ رفامےت ۔

     983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، ب٩ ٣اٟک حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ بَ َحسَّ ٌِ َتاَزَة ُط َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُة 



 

 

ٔلَی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَُِٜتَب إ َّی اہللُ  ا أََراَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ُث  ُؤَ٪  یَُحسِّ َُّض٥ِ ََّل َيِْقَ اُٟوا إ٧ٔ َٗ ا٢َ  َٗ اٟزُّو٦ٔ 

اتََّدَذ َرُسو٢ُ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی بََیأؿطٔ فٔی یَسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َٛٔتابّا إَّٔلَّ ٣َِدُتو٣ّا  ِّی أ٧َُِوزُ إ أَن َٛ ٕة  َـّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ْس َرُسو٢ُ اہللٔ  ُظُط ٣َُح٤َّ ِ٘ ٥َ َن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

کل رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج دمحم نب ینثم، انب اشبر ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن، نب ام

زپںیھ  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ابداشہ رفؾ وک طخ ےنھکل اک ارادہ رفام ا وت احصہب ےن رعض ایک ہک فہ اس طخ وک رہم دےھکی ریغب ںیہن

وگن یھ ونبایئ وگ ا ہک ںیم ر اؽ اہلل ےک اہھت ابمرک ںیم اب ےگ رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اچدنی یک اکی ا

 یھب اس اوگن یھ یک دیفسی دھکی راہ وہں اس اوگن یھ اک شقن دمحم ر اؽ اہلل اھت۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن، نب امکل رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اوگن یھ ونباےن ےک ایبؿ ںیم بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس مجع فاولں یک رطػ طخ ےنھکل اک ارادہ رفامےت ۔

     984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َٔيیَّ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللٔ َػ َحسَّ َّی اہللُ  ل

َٓا ٠ًََِیطٔ َخاَت٥ْ  َب٠ُوَ٪ إَّٔلَّ َٛٔتابّا  ِ٘ َح٥َ ََّل َي ٌَ ِٟ ُط إٔ٪َّ ا َٟ ٘ٔی١َ  َٓ َح٥ٔ  ٌَ ِٟ ٔلَی ا ِّی أ٧َُِوزُ کَاَ٪ أََراَز أَِ٪ یَُِٜتَب إ َن أ َٛ ا٢َ  َٗ ٕة  َـّ ٔ ٍَ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ ٓ ِػَل٨َ

 ٔ ٔلَی بََیأؿطٔ فٔی یَٔسظ  إ

ذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دمحم نب ینثم، اعم

ےن مجع فاولں یک رطػ طخ ےنھکل اک ارادہ رفام ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ ہک مجع فاےل ریغب رہم ےک طخ وک وبقؽ ںیہن 

فملس ےن اچدنی یک اکی اوگن یھ ونبایئ رافی ےتہک ںیہ وگ ا ہک ںیم اب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 ابمرک ںیم اس اوگن یھ یک دیفسی دھکی راہ وہں۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اوگن یھ ونباےن ےک ایبؿ ںیم بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس مجع فاولں یک رطػ طخ ےنھکل اک ارادہ رفامےت ۔

     985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی جہـِم ٧وح ب٩ ٗیص اخیہ خاٟس ب٩ ٗیص ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ٩ًَِ أَخٔیطٔ َخأٟٔس ب٩ِٔ  ِیٕص  َٗ ث٨ََا ٧ُوُح ب٩ُِ  ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  َّی اہللُ  ٩ِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ َػل

َب٠ُوَ٪ َٛٔتابّا  ِ٘ َُّض٥ِ ََّل َي ٘ٔی١َ إ٧ٔ َٓ ِیََصَ َوا٨ََّٟحأشیِّ  َٗ ی َو ٔلَی ٛرِٔسَ ٥َ أََراَز أَِ٪ یَُِٜتَب إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی ًَ ََٓؼاَْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل إَّٔلَّ بَٔداَت٥ٕ 

َع ٓٔی َ٘ ّة َوَن َـّ ٔ ُتُط ٓ َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤ّا َح٠ِ ْس َرُسو٢ُ اہللٔ اہللُ   طٔ ٣َُح٤َّ

ی ونح نب سیق اہیخ اخدل نب سیق اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

م

 

 ہ ض
خ

رصن نب یلع 

ریغب رہم ےگل طخ وک وبقؽ  رسکی افر رصیق افر اجنیش یک رطػ طخ ےنھکل اک ارادہ رفام ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ ہک فہ ولگ

 ںیہن رکےت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی اوگن یھ ونبایئ سج اک ہلھچ اچدنی اک اھت افر اس ںیم دمحم ر اؽ اہلل اک شقن اھت۔

ی ونح نب سیق اہیخ اخدل نب سیق اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوگنایھٹں کنیھپ دےنی ےک ایبؿ ںیم ۔

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اوگنایھٹں کنیھپ دےنی ےک ایبؿ ںیم ۔

     986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ جٌرف، ب٩ زیازابزاہی٥، اب٩ سٌس اب٩ طہاب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو٤ًزا٪ ٣ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ٕس  ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي رَفٔ ب٩ِٔ زٔیَاز ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔی أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ٣َُح٤َّ َّطُ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ إب 

َِٟدَوات٥َٔ ٣ٔ أَبََِصَ فٔی یَسٔ َر  ٍَ ا٨َّٟاُض ا ََٓؼ٨َ ا٢َ  َٗ ٕٚ َیِو٣ّا َواحّٔسا  ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َبُٔشوُظ ُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ  ٕٚ ٩ِ َورٔ

َح ا٨َّٟاُض َخَوات٤َُٔض٥ِ  َٓرَطَ ٥َ َخاَت٤َُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َح ا٨َّٟٔيیُّ َػل رَطَ َٓ 

 نب رفعج، نب ز اداربامیہ، انب دعس انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اوبرمعاؿ دمحم

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم اکی دؿ اچدنی یک اوگن یھ دیھکی رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ بس ولوگں ےن اچدنی یک 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اوگن یھ کنیھپ دی وت رھپ ولوگں ےن یھب اینپ اوگنایھٹں کنیھپ اوگنایھٹں ونبایئ افر رھپ اؿ وک نہپ ایل وت



 

 

 دںی۔

 اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج، نب ز اداربامیہ، انب دعس انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اوگنایھٹں کنیھپ دےنی ےک ایبؿ ںیم ۔

     987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْررضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ جزیخ، زیاز اب٩ طہاب حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ث٨ََا َرِوْح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَاْز أَ٪َّ  ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ اب٩َِ ٔطَضإب أَِخبَرَُظ أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ  َحسَّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َُّط َرأَی فٔی یَٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل بُوا ٣َأٟٕک أَِخبََرُظ أ٧َ ٕٚ َیِو٣ّا َواحّٔسا ث٥َُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض اِؿرَطَ ٥َ َخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َورٔ َوَس٠َّ

َح ا٨َّٟاُض َخَوا َٓرَطَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخاَت٤َُط  َّی اہللُ  َح ا٨َّٟٔيیُّ َػل رَطَ َٓ ٠َبُٔشوَصا  َٓ  ٕٚ َِٟدَوات٥َٔ ٩ِ٣ٔ َورٔ  ت٤َُٔض٥ِ ا

 انب رججی، ز اد انب اہشب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ربخ دےتی ںیہ ہک دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اوہنں ےن اکی دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم اچدنی یک اوگن یھ دیھکی رھپ ولوگں ےن یھب اچدنی یک 

  یھ کنیھپ دی وت ولوگں ےن یھب اینپ اوگنویھٹں وک کنیھپ د ا۔اوگنایھٹں ونبا رک نہپ ںیل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اوگن

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمنریض اہلل اعتٰیل ہنع انب رججی، ز اد انب اہشب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اوگنایھٹں کنیھپ دےنی ےک ایبؿ ںیم ۔

     988    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ ًِم ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، حرضت اب٩ جزیخ :  راوی

ًَأػ  ث٨ََا أَبُو  ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٥ٕ 

 ہبقع نب ہمرؾ یمع اوباعمص، انب رججی، رضحت انب رججی ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ہبقع نب ہمرؾ یمع اوباعمص، انب رججی، رضحت انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اچدنی یک اوگن یھ افر یشبح ہنیگن اک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک اوگن یھ افر یشبح ہنیگن اک ایبؿ ںیم

     989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ًبساہلل ب٩ وہب، ٣َصی یو٧ص ب٩ یزیس اب٩ طہاب ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی یحٌی ب٩ ایوب :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ابِ  یُّ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس  ٤َِِٟٔصٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ َحسَّ ٩ٔ ٔطَضإب َحسَّ

ا٣َ  طُ َحَبٔظیًّ َٓؼُّ ٕٚ َوکَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ َورٔ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َخاَت٥ُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ  أٟٕک 

ییحی نب اویب، دبعاہلل نب فبہ، رصمی ویسن نب سیدی انب اہشب اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

  فملس یک اوگن یھ اچدنی یک یھت افر اس اک ہنیگن اک  اک اھت۔ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ییحی نب اویب، دبعاہلل نب فبہ، رصمی ویسن نب سیدی انب اہشب اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک اوگن یھ افر یشبح ہنیگن اک ایبؿ ںیم

     990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًباز ب٩ ٣وسی، ك٠حہ ب٩ یحٌی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َ  ٔ و َحسَّ ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوصَُو اِِلَِنَؼارٔیُّ ث٥َُّ اٟزَُّرق اََّل َحسَّ َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ٩ًَِ اُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ یُو٧َُص  یُّ 

َٟبَٔص َخاَت٥َ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓؽٌّ َحَبٔشیٌّ کَاَ٪  اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕة فٔی َی٤ٔی٨ٔطٔ ٓٔیطٔ  َـّ ٔ ٓ

طُ  َّٔ َٛ ا َیلٔی  ُط ٤٣َّٔ َٓؼَّ  ١ُ ٌَ  َیِح

امثعؿ نب ایب ہبیش، ابعد نب ومیس، ہحلط نب ییحی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ینہ یھت سج ںیم ہشبح اک ہنیگن اھت اوگن یھ ےتنہپ فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس اک  فملس ےن اچدنی یک اوگن یھ اےنپ داںیئ اہھت ںیم

 ہنیگن اینپ یلیھتہ یک رخ یک رطػ رک ےتیل ےھت۔



 

 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ابعد نب ومیس، ہحلط نب ییحی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اچدنی یک اوگن یھ افر یشبح ہنیگن اک ایبؿ ںیم

     991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت یو٧ص ب٩ یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ ب٩ ابی اویص، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، یو٧ص ب٩ یزیس  :  راوی

٩ًَِ یُو٧َُص  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  ثَىٔی ُس٠َامِیَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص َحسَّ ثَىٔی إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ  و َحسَّ ب٩ِٔ یَزٔیَس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ك٠ََِحَة ب٩ِٔ یَِحٌَی

نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، ویسن نب سیدی رضحت ویسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب سیدی ےس ایس دنس ےک زریہ نب رحب، اامسلیع 

 ےہ۔ اسھت ہحلط نب ییحی یک دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ

 زریہ نب رحب، الیعمس نب ایب افسی، امیلسؿ نب البؽ، ویسن نب سیدی رضحت ویسن نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابںیئ اہھت یک یلگنھچ ںیم اوگن یھ ےننہپ ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابںیئ اہھت یک یلگنھچ ںیم اوگن یھ ےننہپ ےک ایبؿ ںیم

     992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ خًلز باہلی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس  ث٨ََا َح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕ ا ز ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ا٢َ ٤٠ََ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  َة 

ی ُِٟیرِسَ ٔ ا ِٟد٨َِٔٔصٔ ٩ِ٣ٔ یَسٔظ ٔلَی ا ٔ َوأََطاَر إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َصٔذظ َّی اہللُ   کَاَ٪ َخاَت٥ُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 اہھت یک یلگنھچ یک اوبرکب نب الخد ابیلہ، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ابںیئ

 رطػ ااشرہ ایک افر رفام ا ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اوگن یھ اس ںیم وہیت ےہ۔

 اوبرکب نب الخد ابیلہ، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...فیطس افر اس ےک ربارب فایل ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 فیطس افر اس ےک ربارب فایل ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوَکیب اب٩ ازریص اب٩ َکیب اب٩ ازریص ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابوبززہ، حرضت ًلی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ِٔلَبٔی  ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص َوا٠َّٟ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔی ٕ َوأَبُو َُکَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  یِٕب َحسَّ َُکَ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ ٧ََضانٔی َي َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَأػ٥َ ب٩َِ ک٠َُِیٕب  ُت  ٌِ ١َ َخاَتِٔم فٔی صَٔذظٔ أَِو َس٤ٔ ٌَ ٥ََّ٠ أَِ٪ أَِج

 َ ًَأػ٥ْ فٔی أ ٥َِٟ یَِسرٔ  ًَّٟٔی َت٠ٔیَضا  ثَٔیاْب ا َٓ یِّ  سِّ َ٘ ِٟ ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤ََِٟیاثٔز ًَلَی ا ٩ًَِ ُج٠ُوٕض  یِّ َو سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ُِٟبٔص ا ٨َِتِْٔن َو٧ََضانٔی  یِّ اٟثِّ

٠ُُط ا٨َِّٟش  ٌَ َظِیْئ کَا٧َِت َتِح َٓ ٤ََِٟیاثٔزُ  ا ا َذا َوأ٣ََّ َٛ ٔ ٓٔیَضا ٔطِبُط  ا٦ ْة یُِؤتَی بَٔضا ٩ِ٣ٔ ٣َِٔصَ َواٟظَّ ٌَ َّ٠ ـَ ٣ُ ٔ ًَلَی اٟزَِّح١ٔ اُئ ٟ َٟتٔض٩َّٔ  و ٌُ بُ

ٕٔ اِِلُِرُجَوا٪ٔ  ٔ َلائ َ٘ ِٟ  کَا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی انب ادرسی انب رکبی انب ادرسی اعمص نب بیلک، اوبربدہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ام یل  ا اس ےک اسھت فایل ام یل ںیم اوگن یھ ونہپں رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم عنم رفام ا ہک ںیم اس 

ی ڑپکا ےننہپ ےس افر ریمشی زنی وپوشں رپ ےنھٹیب ےس ا

قس

فر رافی اعمص وک ولعمؾ ںیہن ہک وکیسن دف اایلگنں ںیہ ہک ےھجم آپ ےن عنم رفام ا 

ی وت رھگ ےک فہ ڑپکے ںیہ وج رصم افر اشؾ ےس آےت ںیہ افر زنی وپش

قس

فہ ںیہ ہک وج تورںیت اجکفں رپ اےنپ اخفدنفں  اوہنں ےن اہک ہک 

 ےک ےئل اھچبیت ںیہ اروجایئ اچدرفں یک رطح۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی انب ادرسی انب رکبی انب ادرسی اعمص نب بیلک، اوبربدہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 فیطس افر اس ےک ربارب فایل ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

رضت اب٩ ابی ٣وسٰی سے روایت ےہ رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب اب٩ ابو٣وسی ح :  راوی

 حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٠ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٕ َِلَبٔی ٣ُوَسی  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ َِٟحٔسیَث  ََٓذََکَ صََذا ا ا  یًّ

 َّ ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحؤظ  ی اہللُ 

انب ایب رمع ایفسؿ، اعمص نب بیلک انب اوبومیس رضحت انب ایب ومٰیس ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےس انس رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

یب رمع ایفسؿ، اعمص نب بیلک انب اوبومیس رضحت انب ایب ومٰیس ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع انب ا :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ارب فایل ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمفیطس افر اس ےک رب

     995    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب ابوبززہ ًلی ب٩ ابی كًلب حرضت ابوبززہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ُ٤ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٌِ و َحسَّ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ُت أَبَا بُزَِزَة َثى

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ىٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ ٧ََهی أَِو ٧ََضانٔی َي َٗ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ َٗ  َس٥ََّ٠ 

 انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمص نب بیلک اوبربدہ یلع نب ایب الطب رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم

  ا ےھجم عنم رفام ا رھپ ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا

 ذموکرہ دحثی یک رطح لقن رفامیئ۔

 انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اعمص نب بیلک اوبربدہ یلع نب ایب الطب رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 فیطس افر اس ےک ربارب فایل ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابواَّلحوؾ، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، ابوبززہ، ًلی حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٔ ًَل ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب   ٩ًَِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  َّی اہللُ َحسَّ یٌّ ٧ََضانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

أَِو  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٔ أَِو َصٔذظ ٥َ فٔی إِٔػَبعٔی صَٔذظ ًَّٟٔی َت٠ٔیَضا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أََتَدتَّ ُِٟوِسَلی َوا ٔلَی ا  ٣َأَ إ

ییحی نب ییحی، اوباالوحص، اعمص نب بیلک، اوبربدہ، یلع رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ رضحت یلع 

ہلل ےن ےھجم اس ام یل ںیم اوگن یھ ےننہپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن درایمین افر اس ےک ربارب فایل ام یل یک رطػ ااشرہ ایک افر رفام ا ہک ر اؽ ا

 ےس عنم رفام ا ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوباالوحص، اعمص نب بیلک، اوبربدہ، یلع رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اابحتسب ےک ایبؿ ںیموج ایتں ےننہپ ےک 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 وج ایتں ےننہپ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ ابی زبْر جابز :  راوی

َِٟحَش٩ُ  ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ ب٩ُِ أَ

إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ ََّل یَزَا٢ُ َراّٛٔبا ٣َا َٓ ا٢ٔ  ٌَ َُزَِوةٕ َُزَِو٧َاَصا اِسَتِٜثٔرُوا ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ و٢ُ فٔی  ُ٘ ١َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ٌَ  ا٧َِت

بیبش نسح نب انیع لقعم ایب زریب اجرب ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک مہ اکی زغفہ ںیم ےئگ اس زغفہ ںیم ںیم ےن یبن یلص  ہملس نب

 اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ارثک افاقت وجایتں ےنہپ راہ رکف ویکہکن بج کت آدیم وجایتں ےنہپ راتہ ےہ وت فہ  اار ےک مکح

 ںیم راتہ ےہ۔

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم ایب زریب اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج یت ےتنہپ فتق ےلہپ داںیئ اپؤں افر ااترےت فتق ےلہپ ابںیئ اپؤں ےک اابحتسب افر ای



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  فتق ےلہپ داںیئ اپؤں افر ااترےت فتق ےلہپ ابںیئ اپؤں ےک اابحتسب افر اکی یہ وجیت ںیم ےنلچ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیموج یت ےتنہپ

     998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سًل٦ ج٤هی ربیٍ ب٩ ٣ش٥٠ ٣ح٤س ب٩ زیاز ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ىٔی اب٩َِ زٔیَ  ٌِ ٕس َي ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٍُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا اٟزَّبٔی ِٟح٤َُهٔیُّ َحسَّ ٦ٕ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسًلَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ازٕ 

٠َِیِبَس  َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أََحُس ٌَ ا٢َ إَٔذا ا٧َِت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا أَِو َػل ٌّ ٠ٌُِٔض٤َا َج٤ٔی ِٟی٨ُِ ٤َا٢ٔ َو ِ بٔاٟظِّ ٠َِیِبَسأ َٓ  ٍَ ُِٟی٤ِىَی َوإَٔذا َخ٠َ ِ بٔا أ

ا ٌّ ُض٤َا َج٤ٔی ٌِ  َٟٔیِد٠َ

دبعارلنمح نب مالؾ یحمج رعیب نب ملسم دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےس وکیئ آدیم وجیت ےنہپ وت اےس اچک ے ہک فہ ےلہپ داںیئ اپؤں ںیم ےنہپ افر بج وکیئ وجیت ااترے وت ابںیئ اپؤں ےس رفام ا بج  م ںیم 

 ےلہپ ااترے افر دفونں وجایتں ےنہپ رےھک  ا دفونں وجایتں ااتر دے۔

 دبعارلنمح نب مالؾ یحمج رعیب نب ملسم دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 وج یت ےتنہپ فتق ےلہپ داںیئ اپؤں افر ااترےت فتق ےلہپ ابںیئ اپؤں ےک اابحتسب افر اکی یہ وجیت ںیم ےنلچ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠َِیطٔ   َرُسو٢َ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا ٌّ ُض٤َا َج٤ٔی ٌِ ا أَِو َٟٔیِد٠َ ٌّ ٠ُِض٤َا َج٤ٔی ٌٔ ١ٕ َواحَٔسةٕ ٟٔی٨ُِ ٌِ ٥ِ فٔی َن ُٛ ا٢َ ََّل ی٤َِٔع أََحُس َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 ےن رفام ا  م ںیم ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ےس وکیئ آدیم اکی یہ وجیت نہپ رک ہن ےلچ دفونں وجایتں ےنہپ رےھک  ا دفونں وجایتں ااتر دے۔

 ییحی نب ییحی، امکل، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 وج یت ےتنہپ فتق ےلہپ داںیئ اپؤں افر ااترےت فتق ےلہپ ابںیئ اپؤں ےک اابحتسب افر اکی یہ وجیت ںیم ےنلچ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ازریص، ا٤ًع، ابورزی٩ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابورزی٩  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، :  راوی

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َرٔزی٩ٕ  ٤ًَِٔع  َ ٩ِ اِِل

َٟیِ  ٔ َد إ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللََٔخَ ٔذُب  ِٛ ِّی أَ ثُوَ٪ أَن ٥ُِ َتَحسَّ َّٜ ا٢َ أَََّل إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلَی َجِبَضتٔطٔ  َب بَٔیٔسظٔ  رَضَ َٓ ٥َ ٨َا أَبُو صَُزیَِزَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ََٟش٤ٔ ِّی أَِطَضُس  ٔن ًََٓل ی٤َِٔع فٔی َٟٔتِضَتُسوا َوأَٔؿ١َّ أَََّل َوإ  ٥ِ ُٛ ٍُ أََحٔس ٍَ ٔطِش َل َ٘ و٢ُ إَٔذا اِن ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

َّی ُيِؼ٠َٔحَضا ی َحً  اِِلَُِخَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ادرسی، اشمع، اوبرزنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرزنی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت 

وہنں ےن اینپ اشیپین رپ اانپ اہھت ابمرک امر رک رفام ا ونس  م ولگ ایبؿ رکےت وہ ہک ںیم ر اؽ اوبرہریہ امہری رطػ رشتفی الےئ وت ا

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ اتہک وہں اتہک  م دہاتی  اہتف وہاجؤ افر ںیم رمگاہ وہ اجؤں آاگہ روہ ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن

ےئ انس ہک بج  م ںیم ےس یسک آدیم یک وجیت اک  ہمس وٹٹ اجےئ وت فہ دفرسی وجیت ںیم ہن ےلچ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہ

 بج کت ہک اس وجیت وک کیھٹ ہن رکفاےل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، انب ادرسی، اشمع، اوبرزنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرزنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 وج یت ےتنہپ فتق ےلہپ داںیئ اپؤں افر ااترےت فتق ےلہپ ابںیئ اپؤں ےک اابحتسب افر اکی یہ وجیت ںیم ےنلچ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1001    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابورزی٩ ابوػاٟح ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َرٔزی٩ٕ  ٤ًَُِع  َ ٕ أَِخبََر٧َا اِِل ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ٔسیُّ أَِخبََر٧َا  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨َٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ َوأَبٔی َػأٟٕح  صَُزیَِزَة 

ىَی ٌِ ٤َِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

یلع نب رجح دعسی یلع نب رہسم، اشمع، اوبرزنی اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس ذموکرہ دحثی یک 

 رطح رفاتی رکےت ںیہ۔

 رہسم، اشمع، اوبرزنی اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب رجح دعسی یلع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...اکی یہ ڑپکے ںیم امص افر اابتحء یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ر اابتحء یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔اکی یہ ڑپکے ںیم امص اف

     1002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبٔی اٟزُّبَِْر

اَئ َوأَِ٪ یَ  َّ٤ ١ٕ َواحَٔسةٕ َوأَِ٪ َيِظَت١َٔ٤ اٟؼَّ ٌِ ٥َ ٧ََهی أَِ٪ َیأِک١َُ اٟزَُّج١ُ بٔٔظ٤َأٟطٔ أَِو ی٤َِٔشَی فٔی َن ٩ًَِ َوَس٠َّ ا  ّٔ ِحَتٔيَی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس کَأط

ٔجطٔ   رَفِ

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابت 

 ےس عنم رفام ا ہک آدیم اےنپ ابںیئ اہھت ےس اھکےئ  ا فہ اکی یہ وجیت ںیم ےلچ افر امص ےنہپ افر اکی یہ ڑپکے ںیم اابتحء ےس عنم رفام ا

 ہک اس یک رشاگمہ لھک اجےئ۔اس احؽ ںیم 

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیم ۔اکی یہ ڑپکے ںیم امص افر اابتحء یک اممتعن

     1003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص زہْر ابوزبْر، جابز، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ث٨ََا أَبُو َخِیَث٤ََة  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز

َّی ا ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥َ أَِو َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ و٢ُ إَٔذا انِ اٟزُّبَِْر ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ٍَ ہللُ  َل َ٘

ُط َوََّل ی٤َِٔع  ٌَ َّی ُيِؼ٠َٔح ٔطِش ١ٕ َواحَٔسةٕ َحً ٌِ ًََٓل ی٤َِٔع فٔی َن ٠ٔطٔ  ٌِ ٍُ َن ٍَ ٔطِش َل َ٘ ٥ِ أَِو ٩ِ٣َ اِن ُٛ ٍُ أََحٔس ٕٕٓ َواحٕٔس َوََّل َیأِک١ُِ  ٔطِش فٔی ُخ

اَئ  َّ٤ ِٕ اٟؼَّ َِٟواحٔٔس َوََّل ی٠ََِتحٔ ِؤب ا  بٔٔظ٤َأٟطٔ َوََّل َیِحَتٔيی بٔاٟثَّ

سن زریہ اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب وی



 

 

 فملس ےن رفام ا رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس ہک بج  م ںیم ےس یسک آدیم اک

وت فہ اکی یہ وجیت نہپ رک ہن ےلچ بج کت ہک اینپ اس وجیت ےک  ہمس وک کیھٹ ہن رکاےل افر اکی یہ ومزہ نہپ رک ہن  ہمس وٹٹ اجےئ 

 ےلچ افر اےنپ ابںیئ اہھت ےس ہن اھکےئ افر ہن یہ اکی ڑپکے ںیم اابتحء رکے افر ہن یہ اکی ڑپکے امصء ےک وطر رپ ہن ےنہپ۔

 ، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب ویسن زریہ اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ ڑپکے ںیم امص افر اابتحء یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ٟیث، اب٩ ر٣ح، ٟیث، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٠َِیطٔ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

 ًَ ٍَ اٟزَُّج١ُ إِٔحَسی رِٔج٠َِیطٔ  َٓ أئ َوأَّلِحتَٔبأئ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َوأَِ٪ َیزِ َّ٤ ٩ًَِ اِطت٤َٔا٢ٔ اٟؼَّ ٥َ ٧ََهی  ٕٙ َوَس٠َّ ی َوصَُو ٣ُِشَت٠ِ لَی اِِلَُِخَ

 ٔ  ًَلَی َهِضزٔظ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی یہ ہبیتق ثیل، انب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعت

ڑپکے وک اسرے مسج رپ ٹیپل ےنیل افر اکی ڑپکے ںیم اابتحء رکےن افر تچ ٹپل رک اکی اٹگن وک دفرسی اٹگن رپ ر ےنھ ےس عنم 

 رفام ا ےہ۔

 ہبیتق ثیل، انب رحم، ثیل، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ ڑپکے ںیم امص افر اابتحء یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، اسحاٚ اب٩ حات٥ ، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل اسحاٚ ب٩ ا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ُس ب٩ُِ برَِکٕ و َحسَّ  أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٣َُح٤َّ



 

 

 ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ یَُحسِّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ١ٕ َواحٕٔس ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ٌِ ا٢َ ََّل َت٤ِٔع فٔی َن َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ِیَت َوََّل َتِحَتٔب فٔی إَٔزإر َواحٕٔس َوََّل َتأِک١ُِ بٔٔظ٤َ  َ٘ ی إَٔذا اِسَت٠ِ ًَلَی اِِلَُِخَ ٍِ إِٔحَسی رِٔج٠َِیَک  ـَ اَئ َوََّل َت َّ٤  أَٟک َوََّل َتِظَت١ِٔ٤ اٟؼَّ

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب اح م، ااحسؼ انب اح م ، دمحم نب رکب، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض

ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی وجیت نہپ رک تم ولچ افر اکی ازار ںیم اایتحط ہن رک افر اےنپ اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت 

 ابںیئ اہھت ےس ہن اھک افر اکی یہ ڑپکا اسرے مسج رپ ہن ٹیپل افر تچ ٹیل رک اکی اٹگن وک دفرسی اٹگن رپ ہن رےھک۔

  اح م ، دمحم نب رکب، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب اح م، ااحسؼ انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اکی یہ ڑپکے ںیم امص افر اابتحء یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور روح ب٩ ًبازہ ًبیساہلل اب٩ اخ٨ص ابی زبْر جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ًُ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ٔ و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ىٔی اب٩َِ أَبٔی اِِلَِخ٨َٔص  ٌِ بَِیُس اہللٔ َي

ٍُ إٔحِ  ـَ ٥ِ ث٥َُّ َي ُٛ ا٢َ ََّل َيِشَت٠َِْ٘ٔنَّ أََحُس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ یب٩ِٔ  ًَلَی اِِلَُِخَ  َسی رِٔج٠َِیطٔ 

رفح نب ابعدہ دیبع اہلل انب اسنخ ایب زریب اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ ااحسؼ نب وصنمر 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم تچ ٹیل رک اکی اٹگن وک دفرسی اٹگن رپ ہن رےھک۔

 اسنخ ایب زریب اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب وصنمر رفح نب ابعدہ دیبعاہلل انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تچ ٹیل رک دفونں اپؤں ںیم ےس اکی وک دفرسے رپ ر ےنھ یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  ٹیل رک دفونں اپؤں ںیم ےس اکی وک دفرسے رپ ر ےنھ یک اابتح ےک ایبؿ ںیمتچ

     1007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب ، حرضت ًباز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَلَی ٣َ  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َّی اہللُ َحسَّ َُّط َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل طٔ أ٧َ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أٟٕک 

ی ًَلَی اِِلَُِخَ ا إِٔحَسی رِٔج٠َِیطٔ  ٌّ ٤َِِٟشحٔٔس َوأؿ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔیا فٔی ا

ٰیل ہنع اےنپ اچچ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب ، رضحت ابعد ریض اہلل اعت

 فملس وک دجسم ںیم تھچ رپ ےٹیل وہےئ اس احؽ ںیم داھکی ہک آپ ےن اکی اٹگن دفرسی اٹگن رپ ریھک وہیئ یھت۔

 ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب ، رضحت ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 تچ ٹیل رک دفونں اپؤں ںیم ےس اکی وک دفرسے رپ ر ےنھ یک اابتح ےک ایبؿ ںیم

     1008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ًیی٨ہ ابوكاہز ًبساٟززاٚ، یحٌ :  راوی

 رح٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس

 ُٙ ٕب َوإِٔسَح ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح و  َحسَّ ُض٥ِ  ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ک٠ُُّ

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔسَح اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ اََّل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ َزاصٔی٥َ َو

ٚٔ أَخِ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٔ ٣ِٔث٠َطُ أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  ٤َْز ک٠ُُّ ٌِ  بََر٧َا ٣َ

دبعارلزاؼ، ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن 

زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت 

 لقن یک یئگ ےہ۔

دبعارلزاؼ، ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ہنییع اوباطرہ رحہلم انب  :  رافی

 فبہ، ویسن ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمدفں ےک ےئل زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رمدفں ےک ےئل زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربیٍ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یحٌی ح٤از ب٩ زیس ح٤س ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ا٢َ َیِحٌ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٍٔ َو ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ َحسَّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس و  ی أَِخبََر٧َا َح٤َّ

زَ  ٩ًَِ اٟتَّ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا اْز ًَ ا٢َ َح٤َّ َٗ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ ًِرُفٔ 

ىٔی ٟرٔلِّ  ٌِ  َجا٢ٔ َي

ییحی نب ییحی، اوبرعیب ہبیتق نب دیعس، ییحی امحد نب زدی دمح دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن زرفعاؿ ںیم راگن وہا ابلس ےننہپ ےس عنم رفام ا رضحت ہبیتق امحد ےس لقن رکےت وہےئ ےتہک ںیہ ینعی 

 رمدفں ےک ےئل۔

 ییحی نب ییحی، اوبرعیب ہبیتق نب دیعس، ییحی امحد نب زدی دمح دبعازعلسی نب بیہص، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دفں ےک ےئل زرفعاؿ ںیم رےگن وہےئ ڑپکفں ےک ےننہپ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمرم

     1010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ْر، ابوَکیب اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب ، حرضت  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ ا٧ص رضی اہلل

 َٗ یِٕب  ٕ َوأَبُو َُکَ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ

ا٢َ ٧ََهی َرُسو َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َة  ًِرَفَ اٟزَُّج١ُ ٠ًَُیَّ ٥َ أَِ٪ َیَتزَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٢ُ اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ریمن، اوبرکبی اامسلیع انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص ، رضحت اسن ریض اہلل 

 ےن اس ابت ےس عنم رفام ا ہک رمد زرفعاؿ اگلےئ ڑباھےپ اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 .ںیم زرد رگن  ا رسخ رگن ےک اسھت

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ریمن، اوبرکبی الیعمس انب ہیلع، دبعازعلسی نب بیہص ، رضحت اسن ریض  :  رافی



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اضخب رکےن ےک اابحتسب ےک افر ایسہ رگن ےک اضخب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اضخب رکےن ےک اابحتسب ےک افر ایسہ رگن ےک اضخب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ ابوزبْر، حرضت جابز :  راوی

 َٓ َُٗحا َبٔی  ُتَٔی بٔأ ا٢َ أ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ِتٔح َحسَّ َٔ ِٟ ِتٔح أَِو یَِو٦َ ا َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َة أَِو َجاَئ 

 ِ ِّرُوا صََذا بَٔظیِ َوَرأ َُْ ا٢َ  َٗ ٔلَی نَٔشائٔطٔ  أ٣َُٔز بٔطٔ إ َٓ أ٣َََز أَِو  َٓ ا٣َةٔ  َِ ا٦ٔ أَِو اٟثَّ َِ  ٕئ ُسُط َؤِٟحَیُتُط ٣ِٔث١ُ اٟثَّ

ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوباحقہف حتف ہکم فاےل اسؽ  ا حتف ہکم ےک دؿ الےئ ےئگ 

اہم اھگس یک رطح دیفس یھت آپ یلص اہلل ہیلع  ا

  

 وخد آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ اؿ ےک رس افر داڑیھ ماغؾ  ا غ

 فملس ےن اؿ یک توروتں وک مکح رفام ا ہک ابولں یک دیفسی وک یسک زیچ ےس دبؽ دف۔

 ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اضخب رکےن ےک اابحتسب ےک افر ایسہ رگن ےک اضخب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ وہب، اب٩ جزیخ، زبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہز ًبساہلل ب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َة یَِو٦َ و َحسَّ َٓ َُٗحا ُتَٔی بٔأَبٔی  ا٢َ أ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ب٩ِٔ 

 ِ ِتٔح ٣َََّٜة َوَرأ ِّرُوا َصَذا بَٔظِیٕئ َٓ َُْ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٣َٔة بََیاّؿا  َِ َوازَ ُسُط َؤِٟحَیُتُط کَاٟثَّ  َواِجت٨َٔبُوا اٟشَّ

ؿ رضحت اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ حتف ہکم ےک د

اہم اھگس یک رطح دیفس 

  

اوباحقہف اس احؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم الےئ ےئگ ہک اؿ ےک رس افر داڑیھ ےک ابؽ غ

 ےھت وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا اس دیفسی وک یسک افر زیچ ےک اسھت دبؽ دف نکیل ایسہ رگن ےس وچب۔



 

 

 ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، انب رججی، زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ابب رےنگن ںیم وہید یک اخمتفل رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ابب رےنگن ںیم وہید یک اخمتفل رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1013    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، یحٌی سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ابوس٤٠ہ س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 يشار حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ بٔی َطِیَبَة َو

٩ًَِ أَبٔی  َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َوُس٠َامِیَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ صَُزیَِزَة أَ٪َّ ااِْلََخُ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیَّ َػل

ُٔوص٥ُِ  ٔ َداٟ َٓ وَ٪  ُِ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری ََّل َيِؼبُ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، ییحی ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس امیلسؿ نب اسیر رضحت اوبرہریہ ریض 

 رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وہید ف اصنری ںیہن رےتگن وت  م اؿ یک اخمتفل رکف۔اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، ییحی ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس امیلسؿ نب اسیر رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم ک

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن

     1014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس ًبساٌٟززیز ب٩ ابی حاز٦ ابوس٤٠ہ ًبساٟزح٩٤ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس َِٟت  َحسَّ ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ا

َحائَِت  َٓ ًَٕة َیأِتٔیطٔ ٓٔیَضا  ًَل٦ فٔی َسا ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٥َ ٔجبِرٔی١ُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًََس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َِٟ َیأِتٔطٔ َوفٔی ت٠َِٔک اٟشَّ  َوا ُة َو ًَ ا

إٔذَا ٔجزُِو ک٠َِ  َٓ َت  َٔ َت ِٟ ًَِسُظ َوََّل ُرُس٠ُُط ث٥َُّ ا ُٕ اہللُ َو ٔ ا٢َ ٣َا یُِد٠ َٗ اَصا ٩ِ٣ٔ یَٔسظٔ َو َ٘ ِٟ َ أ َٓ ًَّؼا  ًَائَٔظُة یَٔسظٔ  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ یزٔظٔ  ٕب َتِحَت رَسٔ

َِٟت َواہللٔ  ا َ٘ َٓ ِٟک٠َُِب َصاص٨َُا  ٠ًََِیطٔ ٣ًََی َزَخ١َ َصَذا ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحاَئ ٔجبِرٔی١ُ  َٓ َد  أَُِخٔ َٓ أ٣َََز بٔطٔ  َٓ ٣َا َزَریُِت 

َّا ََّل ٧َِسخُ  َّٟٔذی کَاَ٪ فٔی بَِیتَٔک إ٧ٔ ِٟک٠َُِب ا ىٔی ا ٌَ ا٢َ ٨َ٣َ َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َتأِٔت  َٓ ََٟک  َح٠َِشُت  َٓ ًَِسَتىٔی  ٥َ َوا   ُػوَرةْ ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َوََّل َوَس٠َّ

 ادی نب دیعس دبعارعلزسی نب ایب احزؾ اوبہملس دبعارلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ ےن 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی فتق ںیم آےن اک فدعہ ایک بج فہ فتق آ ا وت رضحت ربجالیئ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

ںیم اکی زکلی دیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک ےس فہ زکلی یکنیھپ افر رفام ا اہلل اعتیل اےنپ فدعہ ےک  اہھت ابمرک

الخػ ںیہن رکات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اد ر اد ر داھکی وت تخت ےک ےچی اکی ےتک ےک ےلپ رپ رظن رہھٹی آپ یلص اہلل ہیلع 

 ہی اتک اہیں بک دالخ وہا وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اہلل یک مسق ںیم ںیہن اج یت آپ فملس ےن رفام ا اے اعہشئ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک مکح ےک اطمقب فہ اتکابرہ اکنؽ د ا ایگ وت ایس فتق رضحت ربجالیئ آےئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 ےن رفام ا ےھجم اس ےتک ےن رفاک آپ ےن ھجم ےس فدعہ ایک اھت ا

 

 

فر ںیم آپ ےک ااظتنر ںیم اھٹیب راہ نکیل آپ ںیہن آےئ وت رضحت ربجی

 وج آپ ہیلع االسلؾ ےک رھگ ںیم اھت ویکہکن مہ اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج رھگ ںیم ےتک افر وصتریںی وہں۔

 رلنمح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ادی نب دیعس دبعارعلزسی نب ایب احزؾ اوبہملس دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک 

     1015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ٣دزومی وہیب ابی حاز٦ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ بَٔضَذ  ث٨ََا ُوَصِیْب  ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ًََس َرُسو٢َ ا اَحسَّ ٔ أَ٪َّ ٔجبِرٔی١َ َو ِْلِٔس٨َاز

َتِلؤی١ٔ اب٩ِٔ أَبٔی َحازٔ  َٛ ُط  ِٟ ٥ِ یَُلوِّ َٟ َِٟحٔسیَث َو ََٓذََکَ ا ٥َ أَِ٪ َیأِتَٔیُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ اہللٔ َػل ٦ 

ہک رضحت ربجالیئ ےن ر اؽ  ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یموفیم فبیہ ایب احزؾ اس دنس ےک اسھت رضحت اوباحزؾ ےس رفاتی ےہ

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی فتق رپ آےن اک فدعہ ایک رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک نکیل اس ںیم اینت لیصفت ںیہن ینتج ہک 



 

 

 یلہپ دحثی ںیم یھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یموفیم فبیہ ایب احزؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، اب٩ سباٚ، اب٩ ًباض، حرضت ٣ی٤و٧ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٚٔ أَ٪َّ  بَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ    

َِٟت ٣َِی٤ُو ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِػَبَح َیِو٣ّا َوأج٤ّا  ًَ َّی اہللُ  ُت أَِخبََرِتىٔی ٣َِی٤ُو٧َُة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس اِست٨َِرَکِ َ٘ َٟ ٧َُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟیِو٦ٔ  ىٔی أ٦ََ َواہللٔ ٣َا  َصِیَئَتَک ٨ِ٣ُُذ ا َ٘ ٥ِ٠َ ی٠َِ َٓ ِی٠ََة  انٔی ا٠َّٟ َ٘ ًََسنٔی أَِ٪ َی٠ِ إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ کَاَ٪ َو

 ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ ًَلَی َذَٟٔک ث٥َُّ َو ٥َ یَِو٣َُط َذَٟٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َو١َّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ىٔی  َٔ ُِٓشَلاأَِخ٠َ ٨ََٟا ٔشطٔ ٔجزُِو ک٠َِٕب َتِحَت  ٕن 

ِس  َٗ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٟ٘ٔیطُ ٔجبِرٔی١ُ  ا أ٣ََِسی  َّ٤٠َ َٓ َح ٣َکَا٧َطُ  ـَ ٨َ َٓ ٔ ٣َاّئ  َد ث٥َُّ أََخَذ بَٔیٔسظ أَُِخٔ َٓ أ٣َََز بٔطٔ  انٔی  َٓ َ٘ ًَِسَتىٔی أَِ٪ َت٠ِ ٨َِت َو ُٛ

 َٓ ٨َّٜٔا ََّل ٧َِسُخ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َوََّل ُػوَرْة  ا٢َ أََج١ِ َوَل َٗ َِٟبارَٔحَة  أ٣َََز ا َٓ ٥َ یَِو٣َئٕٔذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ َٜبْٔر َِٟحائٔٔم اِل ٔ َوَیتِرُُک ک٠ََِب ا ِْٔر َِٟحائٔٔم اٟؼَّ ِت١ٔ ک٠َِٔب ا َ٘ َُّط َیأ٣ُِزُ بٔ َّی إ٧ٔ ِٟکًَٔلٔب َحً ِت١ٔ ا َ٘  بٔ

س، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی دؿ حبص وک رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب، انب ابسؼ، انب ابع

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اخومش اخومش ےھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم آج حبص یہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

رضحت ربجالیئ ےن آج رات ھجم ےس ےنلم اک فدعہ ایک ےک رہچہ ادقس ںیم دبتیلی دھکی ریہ وہں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 اھت نکیل فہ ےھجم ےلم ںیہن اہلل یک مسق اوہنں ےن یھبک فدعہ الخیف ںیہن یک رھپ اسرا دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ایس رطح رےہ رھپ

 اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وفراً اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دؽ ںیم اکی ےتک ےک ےچب اک ایخؽ آ ا وج ہک امہرے رتسب ےک ےچی

اکنےنل اک مکح رفام ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک ںیم اپین ےل رک اس ہگج رپ ڑھچک د ا بج اشؾ وہیئ وت رضحت 

زگہتش رات ھجم ےس ربجالیئ الماقت ےک ےئل رشتفی ےل آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ربجالیئ ےس رفام ا آپ ےن 

ےنلم اک فدعہ ایک اھت رضحت ربجالیئ ےن اہک اہں نکیل مہ اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج ںیم اتک افر وصتریںی وہں رھپ ر اؽ اہلل 

لتق  یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس دؿ حبص وک وتکں وک لتق رکےن اک مکح رفام ا اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وھچےٹ ابغ اک اتک



 

 

 رکےن اک مکح دے د ا افر ڑبے ابغ ےک ےتک وک وھچڑ د ا۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب، انب ابسؼ، انب ابعس، رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر زتنی اک ایبؿ ابلس :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہی٥، یحٌی اسحٙ، حرضت ابوك٠حہ رضی اہلل تٌالٰی یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس اسحاٚ ب٩ ابزا :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ یَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ِحٌَی َوإِٔسَح

َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ  ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ٠ًََِیطٔ اِْلََخَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َة 

َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َوََّل ُػوَرةْ  ٔ ٤ًََِٟلئ ا٢َ ََّل َتِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اربامیہ، ییحی ااحسؼ ، رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق ااحسؼ نب 

 اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سج رھگ ںیم اتک افر وصتریںی وہں اس ںیم رفےتش دالخ ںیہن وہےت۔

 وبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی اقحس، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض، حرضت  :  راوی

 ابوك٠حہ

اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبٔس اہللٔ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا ك٠ََِحَة َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَبَّإض َي ٍَ اب٩َِ  َُّط َس٤ٔ و٢ُ ََّل َتِسُخ١ُ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أ٧َ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

 ٔ ٤ًََِٟلئ  َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َوََّل ُػوَرةْ ا



 

 

اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب ابعس، رضحت اوبہحلط رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 وصتریںی وہں اس رھگ ںیم رفےتش ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہک سج رھگ ںیم اتک  ا

 دالخ ںیہن وہےت۔

 اوباطرہ، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن انب اہشب، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع، انب ابعس، رضحت اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر زتنی اک ایبؿ ابلس :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، یو٧ :  راوی

 ًَ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََاظ إِٔسَح ٔ ٣ِٔث١َ و َحسَّ ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ٔ اِِلَِخَباَر فٔی اِْلِٔس٨َا ظ ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص َوذَِٔکٔ  ز

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ویسن یک 

 رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ویسن، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، بْٜر، برس ب٩ سٌیس، زیس ب٩ خاٟس، ابی ك٠حہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٌٔیٕس  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس  ٕ َِْٜر ُ ٩ًَِ ب َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َػاحٔٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ  ی ك٠ََِحةَ َحسَّ

 ٔ ٤ًََِٟلئ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ا٢َ برُِسْ َػل َٗ ََٜة ََّل َتِسُخ١ُ بَِیّتا ٓٔیطٔ ُػوَرْة 

 َ ًَل إَٔذا  َٓ ِس٧َاُظ  ٌُ َٓ ُس  ٌِ َِٟدِوََّلنٔیِّ َربٔیٔب ٣َِی٤ُو٧ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ ث٥َُّ اِطَتکَی َزیِْس َب بَِیٔس اہللٔ ا ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ی بَابٔطٔ ٔستِْر ٓٔیطٔ ُػوَرْة 

 ٥َِٟ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ أَ َ٘ َٓ  ٢ٔ َورٔ یَِو٦َ اِِلَوَّ ٩ًَِ اٟؼُّ ٥َِٟ یُِدبٔر٧َِا َزیِْس  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  طُ َػل ٌِ ٤ّا فٔی ثَِوٕب َتِش٤َ ِٗ ا٢َ إَّٔلَّ َر َٗ  حَْٔن 



 

 

ںیہ  ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل، ایب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب رفامےت

ریںی وہں رضحت رسب ےتہک ںیہ ہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت سج رھگ ںیم وصت

رھپ ھچک دونں دعب رضحت زدی امیبر وہےئ وت مہ اؿ یک ایعدت ےک ےئل ےئگ وت مہ ےن اؿ ےک درفازے رپ اکی رپدہ زپا وہا داھکی ہک سج 

اہلل ہیلع فملس یک  ںیم وصتری یھت رسب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل وخالین ےس وج ہک رضحت ومیمہن ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص

زفہج رہطمہ ےک زری رپفرش ےھت اہک ہک ایک ںیمہ وخد رضحت زدی یہ ےن وصتری ےک ابرے ںیم ربخ ںیہن دی یھت وت رضحت دبعاہلل 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک ایک وت ےن اس فتق ہی ںیہن انس اھت ہک ڑپکے ےک شقن فاگنر اس ےس ینثتسم ںیہ۔

 ثیل، ریکب، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل، ایب ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔ اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج

     1021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر ب٩ اطخ، برس ب٩ سٌیس، زیس ب٩ خاٟس جہىی، برس، ًبیساہلل خوَّلنی،  :  راوی

 حرضت ابوك٠حہ

ٔ أَِخبَرَ  اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ٌٔیٕس َحسَّ َحسَّ ثَُط أَ٪َّ برُِسَ ب٩َِ َس ََِْٜر ب٩َِ اِِلََطخِّ َحسَّ ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ثَُط أَ٪َّ ٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی 

ثَطُ  َِٟدِوََّلنٔیُّ أَ٪َّ أَبَا ك٠ََِحَة َحسَّ ٍَ برُِسٕ ًُبَِیُس اہللٔ ا ثَُط َو٣َ ِٟحَُضىٔیَّ َحسَّ ٥َ  َزیَِس ب٩َِ َخأٟٕس ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ ََّل َتِسُخ١ُ  َٗ  ِ إَٔذا ٧َِح٩ُ فٔی بَِیتٔطٔ بٔٔشت َٓ ِس٧َاُظ  ٌُ َٓ ٤َزَٔق َزیُِس ب٩ُِ َخأٟٕس  َٓ ا٢َ برُِسْ  َٗ َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ُػوَرْة  ٔ ٤ًََِٟلئ ٕ ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ ا ر

َِٟدوِ  بَِیسٔ اہللٔ ا ٌُ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ آَ َٗ ٠ُُِٗت ََّل  ُط  ٌِ ٥ِ َتِش٤َ َٟ َ ٤ّا فٔی ثَِوٕب أ ِٗ ا٢َ إَّٔلَّ َر َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٔ َؼاؤیز ث٨َِا فٔی اٟتَّ ٥ِ یَُحسِّ َٟ ِس َذََکَ ََّلنٔیِّ أَ َٗ ٢َ بَلَی 

 َذَٟٔک 

اوبہحلط ایبؿ رکےت ںیہ  اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل ینہج، رسب، دیبع اہلل وخالین، رضحت

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج رھگ ںیم وصتری وہ رضحت رسب ےتہک ںیہ ہک ھچک 

ںی رعہص ےک دعب رضحت زدی نب اخدل امیبر وہ ےئگ وت مہ اؿ یک ایعدت ےک ےئل ےئگ ہک اؿ ےک رھگ ںیم اکی رپدہ ےہ سج ںیم وصتری

ینب وہیئ ںیہ ںیم ےن دیبع اہلل وخالین ےس اہک ایک رضحت زدی مہ وک وصتریفں فایل دحثی ںیہن ایبؿ رکےت ےھت اوہنں ےن اہک اہں اوہنں 

ےن ایبؿ یک یھت رگم بج ڑپکفں ںیم شقن فاگنر وہں ایک وت ےن ہی ںیہن انس؟ ںیم ےن اہک ںیہن اوہنں ےن اہک ہک رضحت زدی ےن ایس 



 

 

 رطح اہک اھت۔

 اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش، رسب نب دیعس، زدی نب اخدل ینہج، رسب، دیبعاہلل وخالین، رضحت اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انب

     1022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہىی، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، سٌیس ب٩ يشار، ابی حباب، ٣ولی ب٩ ٧حار، زیس ب٩ خًلز، ج :  راوی

 حرضت ابوك٠حہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َيَشإر أَبٔی ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ارٔ  ُحَبأب ٣َِولَی بَىٔی ا٨َّٟحَّ

٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة  ُِٟحَضىٔیِّ  و٢ُ ََّل َتِسُخ١ُ َزیِٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اِِلَِنَؼارٔیِّ 

َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ک٠َِْب َوََّل َت٤َاثٔی١ُ  ٔ ٤ًََِٟلئ  ا

ت اوبہحلط ریض اہلل ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس نب اوباصحل، دیعس نب اسیر، ایب ةحب، ومیل نب اجنر، زدی نب الخد، ینہج، رضح

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ ہیلع االسلؾ اراشد رفامےت ںیہ ہک رفےتش اس رھگ ںیم دالخ 

 ںیہن وہےت ہک سج رھگ ںیم ےتک افر وصتریںی وہں۔

ةحب، ومیل نب اجنر، زدی نب الخد، ینہج، رضحت اوبہحلط ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، لیہس نب اوباصحل، دیعس نب اسیر، ایب  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہ

     1023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالی ٨ًہا، حرضت زیس ب٩ خاٟس جہىی رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَائَٔظَة  أََتِیُت  َٓ ا٢َ  َٗ َ َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ ک ٔ ٤ًََِٟلئ ا٢َ ََّل َتِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ِْب َوََّل إٔ٪َّ َصَذا یُِدبٔرُنٔی أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

٩ِٜٔ َسأُحَ  َِٟت ََّل َوَل ا َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذََکَ َذَٟٔک  ًَ َّی اہللُ  ٔت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َض١ِ َس٤ٔ َٓ ١َ َرأَیُِتُط َت٤َاثٔی١ُ  ٌَ َٓ ث٥ُُِٜ ٣َا َرأَیُِتطُ  سِّ

اصَٔیةَ  ُِٓت اِلرَکَ أَی ا٤ََّ٨َٟم َْعَ ٔس٦َ رَفَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟبأب  ًَلَی ا َشتَرِتُُط  َٓ أََخِذُت ٤ََ٧ّلا  َٓ َُزَاتٔطٔ  َد فٔی  َُٜط  ََخَ َّی َصَت َحَذبَُط َحً َٓ فٔی َوِجضٔطٔ 

٥َِٟ یَأ٣ُِ  ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ طُ َو ٌَ َل َٗ ٌِٔب أَِو  ٥ِ٠َ َي َٓ ا  ّٔ ٨َا ٨ِ٣ُٔط ؤَساَزَتِْٔن َوَحَظِوتُُض٤َا ٟٔی ٌِ َل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َْن  ِٟٔحَحاَرَة َواٟلِّ ز٧َِا أَِ٪ ٧َُِٜشَو ا

ًَلَیَّ   َذَٟٔک 

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع، رضحت زدی نب اخدل ینہج رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم آ ا

افر ںیم ےن رعض ایک ہک رضحت اوبہحلط ےھجم ہی ربخ دےتی ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت 

ہک سج ںیم ےتک افر وصتریںی وہں وت ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس رطح ہی دحثی  ین ےہ وت 

 رفام ا ںیہن نکیل ںیم  م ےس فہ فاہعق ایبؿ رکفں یگ وج ںیم ےن داھکی ےہ ںیم ےن داھکی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع رضحت اعہشئ ےن

فملس اکی رمہبت اہجد ںیم رشتفی ےل ےئگ ںیم ےن اکی شقن فاگنر فاال ڑپکا زکلی ےک درفازے رپ اکٹل د ا بج آپ یلص اہلل ہیلع 

 داھکی وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس ںیم اندنسپدییگ ےک ارثات اچہپؿ ےئل فملس فاسپ رشتفی الےئ افر رپدہ وک

رفامیت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ںیمہ ہی مکح ںیہن داتی ہک رھتپفں افر  یٹ وک ڑپکا انہپںیئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ےیکت انب ےئل افر اؿ ںیم وجھکرفں یک اھچؽ رھب یل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے اس  ںیہ ہک رھپ مہ ےن اس رپدے وک اکٹ رک دف

 رطح رکےن رپ وکیئ بیع ںیہن اگل ا۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتیل اہنع، رضحت زدی نب اخدل ینہج رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، زاؤوز، ْعوہ، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌس ب٩ ہظا٦، حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبسٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ًَزَِرَة   ٩ًَِ ٩ًَِ َزاُوَز  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔس ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ اٟزَّ  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ِح٩ٔ٤َ 

ا٢َ لٔی َر  َ٘ َٓ َب٠َُط  ِ٘ اخ١ُٔ إَٔذا َزَخ١َ اِسَت ٕ َوکَاَ٪ اٟسَّ ٨ََٟا ٔستِْر ٓٔیطٔ ت٤َِٔثا٢ُ كَائٔز َِٟت کَاَ٪  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٠َِیطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

أَ  ِّی ک٤ََّ٠ُا َزَخ٠ُِت رَفَ إٔن َٓ ٥َ َحوِّلٔی َصَذا  ٨َُّٜا ٠َِ٧َبُشَضاَوَس٠َّ َٓ یْز  ٤ُ٠ََضا رَحٔ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٨َّا َن ُٛ ْة  َٔ ٔلی َٗ ٨ََٟا  َِٟت َوکَا٧َِت  ا َٗ ٧َِیا  ُت اٟسُّ  یُِتُط َذََکِ



 

 

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، داؤفد، رعفہ، دیمح نب دبعارلنمح، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی 

دہ اھت سج رپ رپدنفں یک وصتری ینب وہیئ یھت افر بج وکیئ ادنر دالخ وہات وت ہی وصتریںی اس ےک اسےنم ےہ ہک امہرے اپس اکی رپ

وہںیت اس یک رظن وصتریفں رپ زپیت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفام ا اس رپدے وک اکنؽ دف ویکہکن بج رھگ ںیم دالخ 

وت ےھجم داین  اد آاجیت ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک امہرے اپس اکی وہات وہں افر اؿ وصتریفں وک داتھکی وہں 

 اچدر یھت سج رپ شقن فاگنر وک مہ ریمشی اہک رکےت ےھت افر مہ اےس انہپ رکےت ےھت۔

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعزریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، داؤفد، رعفہ، دیمح نب دبعارلنمح، دعس نب اشہؾ، رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، ًبساَّلًلی اب٩ ابی ًسی :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ٔ ًِلَی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ِبُس اِِل ًَ ًَٔسٓیٕ َو ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ َّی َو  و َحسَّ ٤َُِٟثى ًَبَِس ا َزاَز ٓٔیطٔ یُزٔیُس 

ٌٔطٔ  ِل َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ َیأ٣ُِز٧َِا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ًِلَی  َ  اِِل

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دبعاالیلع انب ایب دعی افر دبعاالیلع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ انب ینثم ےتہک ںیہ ہک اس

 االیلع ےن ہی اافلظ ز ادہ ےہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اس ےک اکےنٹ اک مکح ںیہن رفام ا۔رفاتی ںیم دبع

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، دبعاالیلع انب ایب دعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا٦ حرضت ً :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة 

َّرُِت  ِس َست َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًُِتطُ َػل ٨َزَ َٓ أ٣َََزنٔی  َٓ َِٟدِی١ُ َذَواُت اِِلَِج٨َٔحٔة   ًَلَی بَابٔی زُِر٧ُوکّا ٓٔیطٔ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس 



 

 

اکی ریمشی ڑپکے اک رپدہ ڈاال وہا اھت سج رپ وھگڑفں یک وصتری ینب وہیئ یھت  ےس فاسپ رشتفی الےئ افر ںیم ےن اےنپ درفازے رپ

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اس ےک ااترےن اک مکح د ا وت ںیم ےن فہ رپدہ ااتر د ا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1027    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ًبسہ ابوَکیب، حرضت وٛیٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍْ بَٔضَذا ا ث٨ََا َوٛٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ًَِبَسةُ ح و َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِبَسَة و َحسَّ ًَ َِٟیَص فٔی َحسٔیٔث  ِْلِٔس٨َازٔ َو

 ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ َٗ 

اوبرکب نب ایب ہبیش دبعہ اوبرکبی، رضحت فعیک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس رفاتی 

 ںیم ہی ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفس ےس فاسپ رشتفی الےئ۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش دبعہ اوبرکبی، رضحت فعیک ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، زہزی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ًَلَیَّ  َحسَّ َِٟت َزَخ١َ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٕس  ٣َُح٤َّ

َ٪ َوِجُضطُ ث٥َُّ تَ  َت٠َوَّ َٓ ا٦ٕ ٓٔیطٔ ُػوَرْة  َِّرْة بْٔٔقَ ٥َ َوأ٧ََا ٣َُتَشت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٜطُ ث٥َُّ  َضَت َٓ تَِر  ٨َاَو٢َ اٟشِّ

ًََذابّا َیوِ  ٙٔ اہللٔ أََطسِّ ا٨َّٟأض  ُضوَ٪ بَٔد٠ِ َّٟٔذی٩َ يَُظبِّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ا  ٦َ ا

وصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ نب دعس، زرہی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک ر اؽ 

سج ںیم وصتری یھت ہی وصتری دھکی رک آپ یلص اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اہں رشتفی الےئ افر ںیم ےن اکی رپدہ اکٹل ا وہا اھت ہک 



 

 

ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن دبتلی وہایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ بس ےس ز ادہ تخس ذعاب اؿ 

 ولوگں وک وہایگ وج اہلل یک ولخمؼ یک وصتریںی انبےت ںیہ۔

 ، زرہی، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعوصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک 

     1029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ُ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ی ثَىٔی رَحِ ثَِتُط و َحسَّ ًَائَٔظَة َحسَّ ٕس أَ٪َّ  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  و٧ُُص 

 َّ ََُِْر أ٧َ ٕس  ٌِ ٠َِیَضا ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ًَ ٥َ َزَخ١َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِْٟٔقَ ٔلَی ا ا٢َ ث٥َُّ أَصَِوی إ َٗ ُط 

َضتَ  َٓ ٔ  َُٜط بَٔیٔسظ

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اقمس نب دمحم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس اؿ ےک اہں رشتفی الےئ افر رھپ اربامیہ نب دعس یک رفاتی یک رطح دحثی لقن یک اس دحثی ںیم ےہ ہک رھپ آپ یلص اہلل 

  اس رپدے یک رطػ ا ےک اےس اےنپ اہھت ےس اھپڑ د ا۔ہیلع فملس

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اقمس نب دمحم رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿابلس افر زتنی اک ایب :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٥، ًبساب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی :  راوی

 ٤ٌ٣ز، زہزی،

٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة ح ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح و َحسَّ

ِبُس اٟزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٥ِ َو َٟ ًََذابّا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا إٔ٪َّ أََطسَّ ا٨َّٟأض  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا زَّ



 

 

ا ٩ِ٣ٔ   یَِذَُکَ

رہی ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع ااحسؼ نب اربامیہ، دبعانب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت ز

 ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ رصػ یظفل رفؼ ےہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع ااحسؼ نب اربامیہ، دبعانب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًیی٨ہ، زہْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕ حَ  ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبسٔ و َحسَّ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

٠َِیطٔ اٟ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ َزَخ١َ  ُ٘ ًَائَٔظَة َت  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ِس َستَرُِت َسِضَوّة لٔی زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا َٗ  َوَس٥ََّ٠ َو

ًَائَٔظ  ا٢َ یَا  َٗ َ٪ َوِجُضُط َو َُٜط َوَت٠َوَّ ا َرآُظ َصَت َّ٤٠َ َٓ ٕ ٓٔیطٔ َت٤َاثٔی١ُ  ا٦ َّٟٔذی٩َ بْٔٔقَ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ا ًََذابّا ٨ًَِٔس اہللٔ یَِو٦َ ا ُة أََطسُّ ا٨َّٟأض 

٨َ٠ِا ٨ِ٣ُٔط ؤَساَزّة أَِو ؤَساَزَتِْٔن  ٌَ َح َٓ ٨َاُظ  ٌِ َل َ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٙٔ اہللٔ  اصُوَ٪ بَٔد٠ِ ـَ  ُي

 نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح

ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اہں رشتفی الےئ افر ںیم ےن اےنپ درفازے رپ اکی رپدہ ڈاال وہا اھت سج ںیم وصتریںی 

اینےس اھپڑ د ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ینب وہیئ ںیھت وت بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رپدہ وک داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ےک رہچہ ادقس اک رگن دبؽ ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ  ماتم ےک دؿ بس ےس تخس رتنی ذعاب اہلل یک 

 ہک رھپ مہ ےن اس رطػ ےس اؿ ولوگں وک وہاگ وج اہلل یک ولخمؼ یک وصتریںی انبےت ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ

 رپدے وک اکٹ رک اکی ہیکت  ا دف ےیکت انب ےئل۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہنییع، زریہ، ایفسؿ نب ہنییع، دبعارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ حرضت ًائظہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف :  راوی

 ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ أس٥َ َحسَّ َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أس٥ٔ  َ٘

ََٟضا ثَِوْب ٓٔیطٔ َت  َُّط کَاَ٪  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ُث  ا٢َ یَُحسِّ َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ِّی إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُيَؼل ًَ َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔلَی َسِضَوةٕ  َؼاؤیزُ ٤ِ٣َُسوْز إ

٠ُِتطُ َوَسائَٔس  ٌَ َح َٓ تُطُ  ِ
أََخَّ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَىِّی  یطٔ  ٔ  أََخِّ

ےک اپس اکی ڑپکا اھت سج ںیم وصتریںی  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ

 ینب وہیئ ںیھت فہ ڑپکا اکی اطؼ رپ اکٹل وہا اھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس یک رطػ امنز زپھ رےہ ےھت وت آپ ےن رفام ا اس ڑپکے وک

 ریمے اسےنم ےس اٹہ دف رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اس ڑپکے وک اکٹ رک اس ےک ےیکت انب ےئل۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعارلنمح نب اقمس رضحت اعہشئ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر زتنی اک ایبؿ ابلس :   ابب

 سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان 

     1033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ سٌیس ب٩ ًا٣ز اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوًا٣ز ً٘سی طٌبہ، حرضت طٌبہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََاظ إِٔسَح ًَا٣ٔ و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو  ث٨ََاظ إِٔسَح ٕ ح و َحسَّ ًَا٣ٔز ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس  ٕ ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ٕ َزاصٔی٥َ َوًُ ز

 ٔ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ سٔیُّ َج٤ٔی َ٘ ٌَ ِٟ  ا

دقعی ہبعش، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ااحسؼ نب اربامیہ، ہبقع نب ہمرؾ دیعس نب اعرم ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم 

 ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ہبقع نب ہمرؾ دیعس نب اعرم ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعرم دقعی ہبعش، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ابوبرک ب٩ ابی :  راوی

٩ًَِ أَ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟت َزَخ١َ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ بٔیطٔ 

َّی اہللُ  اتََّدِذُت ٨ِ٣ُٔط ؤَساَزَتِْٔن  ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ اُظ  ٨َحَّ َٓ ِس َستَرُِت ٤ََ٧ّلا ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ  َٗ ًَلَیَّ َو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل 

ں رشتفی الےئ افر ںیم ےن اکی رپدہ اکٹل ا وہا اھت سج ںیم وصتریںی ینب وہںیئ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہیلع فملس ریمے اہ

 اس رپدہ وک اٹہ د ا رھپ ںیم ےن اس رپدے ےک دف ےیکت انب ےئل۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح نب اقمس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ثَطُ  َِّْٜرا َحسَّ ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ أس٥ٔ  و َحسَّ َ٘ ِٟ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ا ًَ أَ٪َّ 

ََّضا َنَؼَبِت ٔستِرّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ ثَطُ  ثَُط أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ ََٓسَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ ا ٓٔیطٔ َتَؼاؤیزُ 

ًَطُ  ٨َزَ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًََلإئ ٣َِولَی  َػل ُة ب٩ُِ  ٌَ ُط َربٔی َٟ ا٢ُ  َ٘ ٤َِِٟح٠ٔٔص حٔی٨َئٕٔذ يُ ا٢َ َرُج١ْ فٔی ا َ٘ َٓ ُتطُ ؤَساَزَتِْٔن  ٌِ َل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٕس یَِذَُکُ أَ٪َّ  َت أَبَا ٣َُح٤َّ ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ ا٢َ طٔ َوَس٠َّ بَىٔی ُزصَِزَة أَ َٗ ٠ًََِیض٤َٔا   ُٙ ٔٔ ٥َ َیزَِت

سٕ  أس٥َ ب٩َِ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ُتُط یُزٔیُس ا ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ٜٔىِّی  ا٢َ َل َٗ أس٥ٔ ََّل  َ٘ ِٟ  اب٩ُِ ا

اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب دبع ارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

فاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رپدہ اکٹل ا وہا اھت سج ںیم وصتریںی ینب وہیئ ںیھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس زفہج رہطمہ ےس ر

رشتفی الےئ وت آپ ےن اس رپدہ وک ااتر د ا رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اس رپدے وک اکٹ رک دف ےیکت انب 



 

 

 ےسج رہعیب نب اطعر اہک اجات ےہ وج ہک ومیث ینب زرہہ ںیہ ےنہک اگل ایک وت ےن اوبدمحم ےس ںیہن انس فہ ےئل ایس فتق سلجم ںیم ےس اکی آدیم

ایبؿ رکےت ےھت ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ویکتں رپ آراؾ رفامےت ےھت انب 

  ےس انس ےہ۔اقمس ےن اہک نکیل ںیم ےن اقمس نب دمحم

 اہرفؿ نب رعمفػ، انب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب دبع ارلنمح نب اقمس، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انب

     1036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ّة  َحسَّ َٗ ََّضا اِطتََرِت ٤ُِ٧زُ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٓٔیَضا  َیِحٌَی 

 ِٓ َز ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ  َٓ َِٟبأب  ًَلَی ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرآَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ اصَٔیُة َتَؼاؤیزُ  ِت فٔی َوِجضٔطٔ اِلرَکَ َٓ ٔ ز ٌُ َٓ ُت أَِو 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َاَذا أَذ٧َِِبُت  َٓ ٔلَی َرُسؤٟطٔ  ٔلَی اہللٔ َوإ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَتُوُب إ ا َ٘ َٓ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا بَا٢ُ َصٔذظ ًَ  

ََٟک  َِٟت اِطتََریُِتَضا  ا َ٘ َٓ ٔة  َٗ ٤ِزُ َورٔ ا٨ُّٟ ٔ اٟؼُّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَِػَحاَب صَٔذظ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُسَصا  ٠َِیَضا َوَتَوسَّ ًَ ُس  ٌُ ِ٘ َت

 َ٤ِٟ َوُر ََّل َتِسُخ٠ُُط ا َّٟٔذی ٓٔیطٔ اٟؼُّ ِٟبَِیَت ا ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ُت٥ِ ث٥َُّ  ِ٘ َُٟض٥ِ أَِحُیوا ٣َا َخ٠َ ا٢ُ  َ٘ بُوَ٪ َويُ ذَّ ٌَ ٔ ُي  َٜةُ ًَلئ

ییحی نب ییحی، امکل انعف، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی دگا رخدیا سج ںیم 

وصتریںی ینب وہیئ ںیھت وت بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس دگے وک داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس درفازے رپ یہ ڑھکے 

رشتفی ہن الےئ وت ںیم ےن اچہپؿ ایل  ا ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ اندنسپدییگ ےک ارثات ولعمؾ وہ ےئگ افر ادنر 

رک ےئل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اہلل افر اس ےک ر اؽ ےک اسےنم 

وہایگ ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی ہیکت اسیک ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن وتہب رکیت وہں ھجم ےس ایک انگہ 

رعض ایک ںیم ےن ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل رخدیا ےہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ رشتفی رفام وہں وت ر اؽ اہلل یلص 

ںی انبےن فاولں وک ذعاب د ا اجےئ اگ افر اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک وج  م ےن زیچ انبیئ  م اؿ وک زدنہ رکف اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ وصتری

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج رھگ ںیم وصتریںی وہں اس رھگ ںیم رفےتش دالخ ںیہن وہےت۔

 اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، امکل انعف، اقمس نب دمحم، رضحت اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ اب٩ ر٣ح ٟیث، ب٩ سٌس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ث٘فی ایوب ًبساٟوراث ب٩ ًبساٟؼ٤س ابی جسی ایوب ہارو٪ ب٩  :  راوی

 سٌیس ایلی اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس، ابوبرک ب٩ اسحاٚ ابوس٠٤ہ خزاعی ًبساٌٟزیز ب٩ اخی

ُٗتَِیبَ  ث٨ََاظ  َ و َحسَّ ث٨ََا أ فٔیُّ َحسَّ َ٘ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا اٟثَّ ث٨ََا إِٔسَح ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ث٨ََا ُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  یُّوُب ح و َحسَّ

ث٨ََا َصاُروُ٪ بِ  ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ی  ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا أَبٔی  ٤َٔس َحسَّ ِبٔس اٟؼَّ ًَ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ِبُس ا ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب ًَ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ٩ُ َس

 َ ُِٟدزَاعٔیُّ أَِخبََر٧ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة ا َٙ َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٤َِٟأجُظؤ٪ أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ٔ ب٩ُِ أَخٔی ا زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ا 

ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ک٠ُُّ  ٕف َوَزاَز ف ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ َب ُض٥ِ أََت٥ُّ َحٔسیّثا  ـُ ٌِ َِٟحٔسیٔث َوَب ًَائَٔظَة بَٔضَذا ا  ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ی ُض٥ِ 

ِٟبَِیٔت  ُٙ بٔض٤َٔا فٔی ا ٔٔ َٓکَاَ٪ َیزَِت َتِْٔن  َ٘ َٓ ٠ُِتُط ٣ٔزِ ٌَ َح َٓ أََخِذتُُط  َٓ َِٟت  ا َٗ ٤َِٟأجُظؤ٪   َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَخٔی ا

 انب رحم ثیل، نب دعس ااحسؼ نب اربامیہ، یفقث اویب دبعاولراث نب دبعادمصل ایب دجی اویب اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، ہبیتق

ملہ زخایع دبعازعلسی نب ایخ اؿ اسری دنسفں ےک اسھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 
س
ااسہم نب زدی، اوبرکب نب ااحسؼ اوب

 اس ضعب رافویں یک دحثی ںیم زادئ اافلظ ےہک ںیہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل

 ںیم ےن اس رپدے ےک دف ےیکت انب د ے ےھت رھگ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ رپ آراؾ رفامےت ےھت۔

راث نب دبعادمصل ایب دجی اویب اہرفؿ نب دیعس ایلی انب ہبیتق انب رحم ثیل، نب دعس ااحسؼ نب اربامیہ، یفقث اویب دبعاول :  رافی

ملہ زخایع دبعازعلسی نب ایخ
س
 فبہ، ااسہم نب زدی، اوبرکب نب ااحسؼ اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انب

     1038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ت اب٩ ٤ًز ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، اب٩ ٣ثىی یحٌی ٗلا٪ ًبیساہلل اب٩ ٤٧ْر، ابی ًبساہلل، ٧آٍ، حرض :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَحِ  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس َحسَّ ا  ٌّ اُ٪ َج٤ٔی لَّ َ٘ ِٟ ٌَی َوصَُو ا



 

 

ُط  َٟ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َّی اہللُ اہللٔ ح و َحسَّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًََُز أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َحسَّ

تُ  ِ٘ ُض٥ِ أَِحُیوا ٣َا َخ٠َ َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ُي بُوَ٪ یَِو٦َ ا ذَّ ٌَ َوَر ُي وَ٪ اٟؼُّ ٌُ َّٟٔذی٩َ َيِؼ٨َ ا٢َ ا َٗ  ٥ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 دےتی رکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب ینثم ییحی اطقؿ دیبع اہلل انب ریمن، ایب دبع اہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخاوب

ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وج ولگ وصتریںی انبےت ںیہ  ماتم ےک دؿ ا ےس ولوگں وک ذعاب د ا اجےئ اگ 

 اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک اؿ ںیم اجؿ ڈاول۔افر 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب ینثم ییحی اطقؿ دیبعاہلل انب ریمن، ایب دبعاہلل، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٠ًیہ، اب٩ ٤ًز ث٘فی ایوب ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ابوربیٍ ابوکا١٣ ح٤از زہْر ب٩ رحب، اس٤اًی١ ا :  راوی

 ٨ًہ

 ٌٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اْز ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َحسَّ ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیََّة ح و َحسَّ ٌِ ی١ُ َي

ٔ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَیُّوَب  ُض٥ِ  فٔیُّ ک٠ُُّ َ٘ ٤ِٔث١ٔ َحٔسیٔث ًُبَِیٔس ث٨ََا اٟثَّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  اہللٔ 

امحد زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، انب رمع یفقث اویب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع  اوبرعیب اوباکلم

 فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب اوباکلم امحد زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، انب رمع یفقث اویب انعف رضحت انب رمع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1040    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ابوسٌیس، اطخ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابی ؿهی ٣رسوٚ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ثَىٔ  ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ی أَبُو َس

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أََطسَّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  أَبٔی اٟ ًََذابّا یَِو٦َ ا ا٨َّٟأض 

٤َُِٟؼوُِّروَ٪ َو  ٥ِ یَِذَُکِ اِِلََطخُّ إٔ٪َّ ا َٟ 

ی ورسفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ج

 

ض

امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوبدیعس، اجش، فعیک، اشمع، ایب 

 اگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  ماتم ےک دؿ بس ےس تخس رتنی ذعاب وصتریںی انبےن فاےل ولوگں وک وہ

ی ورسفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ج

 

ض

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوبدیعس، اجش، فعیک، اشمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن

     1041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضت یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابی ٣ٌاویہ، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ا٤ًع، یحٌی، ابوَکیب، ح :  راوی

 ابو٣ٌاویہ

اؤَیَة ح و حَ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ُض٥ِ  یِٕب ک٠ُُّ ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا و َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ سَّ

ٔ َوفٔی رَٔواَیٔة یَ  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  َیاُ٪ لِٔکَ ِٔ اؤیََة إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َیِو٦َ ُس ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِٕب  ِحٌَی َوأَبٔی َُکَ

 ٍٕ َحٔسیٔث َوٛٔی َٛ َیاَ٪  ِٔ ٤َُِٟؼوُِّروَ٪ َوَحٔسیُث ُس ًََذابّا ا َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

، رضحت اوباعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ایب اعمفہی، انب ایب رمع ایفسؿ، اشمع، ییحی، اوبرکبی

  ماتم ےک دؿ دفزخ ںیم ےس بس ےس تخس رتنی ذعاب ںیم وصتریںی انبےن فاےل التبم وہں ےگ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ایب اعمفہی، انب ایب رمع ایفسؿ، اشمع، ییحی، اوبرکبی، رضحت اوباعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔
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نَص ب٩ ًلی، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س، ٨٣ؼور ٣ش٥٠، ػبیح ٣رسوٚ، حرضت ٣ش٥٠ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩  :  راوی

 ػبیح

 ٩ًَِ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ٤َٔس َحسَّ ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٍَ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ و َحسَّ ٨ُِت ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ُػبَِیٕح 

٠ُِت ََّل صََذا َت٤َاثٔی١ُ ٣َزِیَ  ُ٘ َٓ ی  ْٚ َصَذا َت٤َاثٔی١ُ ٛرِٔسَ و ا٢َ ٣َرِسُ َ٘ َٓ ٕٚ فٔی بَِیٕت ٓٔیطٔ َت٤َاثٔی١ُ ٣َزَِی٥َ  و ِّی ٣َرِسُ ٔن ْٚ أ٣ََا إ و ا٢َ ٣َرِسُ َ٘ َٓ  ٥َ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ وَُّل  ُ٘ وزٕ َي ٌُ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ُت  ٌِ ٤َُِٟؼوُِّروَ٪  َس٤ٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ا ًََذابّا یَِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََطسُّ ا٨َّٟأض  َّی اہللُ   َػل

رصن نب یلع، دبعازعلسی نب دبعادمصل، وصنمر ملسم، حیبص ورسفؼ، رضحت ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب حیبص ےس رفاتی ےہ ہک 

اھت سج ںیم وصتریںی یگل وہیئ ںیھت رضحت ورسفؼ ہی وصتریںی رسکی یک رفامےت ںیہ ںیم رضحت ورسفؼ ےک اسھت اکی رھگ ںیم 

ںیہ ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب ہی وصتریںی رضحت رممی یک ںیہ رضحت ورسفؼ ےنہک ےگل ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل 

دؿ بس ےس تخس رتنی ذعاب وصتریںی انبےن  ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک

 فاولں وک وہاگ۔

 رصن نب یلع، دبعازعلسی نب دبعادمصل، وصنمر ملسم، حیبص ورسفؼ، رضحت ملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب حیبص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔
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 ت سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ش٥٠، ًلی، نَص ب٩ ًلی، ًبساَّلًلی، سٌیس ب٩ ابی حش٩، حرض :  راوی

ث٨ََا َیحِ  ًِلَی َحسَّ َ ًَِبسٔ اِِل ًِلَی ب٩ِٔ  َ ِبٔس اِِل ًَ  ٩ًَِ ِٔمِّ  ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ًَلَی َنَِصٔ ب٩ِٔ  أُِت  ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ ََقَ ٌٔیسٔ َٗ ٩ًَِ َس  َٙ ٌَی ب٩ُِ أَبٔی إِٔسَح

ا َ٘ َٓ ًَبَّإض  ٔلَی اب٩ِٔ  ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َِٟحَش٩ٔ  ََٓس٧َا ب٩ِٔ أَبٔی ا َٟطُ اِزُ٪ ٣ٔىِّی  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٓتٔىٔی ٓٔیَضا  َ أ َٓ َوَر  ِّی َرُج١ْ أَُػوُِّر صَٔذظٔ اٟؼُّ ٔن ٢َ إ

ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٌِ ئَُک ب٤َٔا َس٤ٔ ا٢َ أ٧َُبِّ َٗ ًَلَی َرأِٔسطٔ  ٍَ یََسُظ  َّی َوَؿ ََٓس٧َا َحً ا٢َ اِزُ٪ ٣ٔىِّی  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ  َّی اہللُ  ٥َ  َػل

 ٕ َٟطُ بٔک١ُِّ ُػوَرة  ١ُ ٌَ و٢ُ ک١ُُّ ٣َُؼوِّٕر فٔی ا٨َّٟارٔ َیِح ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ بُطُ فٔی  َس٤ٔ ذِّ ٌَ ُت َٓ ّشا  ِٔ َرَصا َن َػوَّ

 َٟ َص  ِٔ َحَز َو٣َا ََّل َن ٍِ اٟظَّ اِػ٨َ َٓ َٓأًًّل  ٨َِت ََّل بُسَّ  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ًَلٓٔیٕ َجَض٥ََّ٨ و  أَََقَّ بٔطٔ َنَِصُ ب٩ُِ  َٓ  ُط 

ملسم، یلع، رصن نب یلع، دبعاالیلع، دیعس نب ایب نسح، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم رضحت انب ابعس 

 وتفی دںی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ا افر اس ےن رعض ایک ںیم وصمر وہں افر وصتریںی انبات وہں آپ اس ابرے ںیم ےھجم



 

 

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس آدیم ےس رفام ا ریمے رقبی وہ اج فہ آپ ےک رقبی وہایگ اہیں کت ہک رضحت انب 

ابعس ےن اانپ اہھت اس ےک رس رپ رھک رک رفام ا ںیم ھجت ےس فہ دحثی ایبؿ رکات وہں وج ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک رہ اکی وصتری انبےن فاال دفزخ ںیم اجےئ اگ  ےہ ںیم ےن

افر رہ اکی وصتری ےک دبہل ںیم اکی اجدنار آدیم انب ا اجےئ اگ وج اےس منہج ںیم ذعاب دے اگ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ح رکےن رپ وبجمر ےہ درتخ فریغہ یک وصتریںی انب۔ےن رفام ا ارگ وت اس رط

 ملسم، یلع، رصن نب یلع، دبعاالیلع، دیعس نب ایب نسح، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اج
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٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت نرف ب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ  وبََة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ٩ًَِ َس  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨ُِت و َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٝ ٔ  ب٩ِٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ

ًٔی َوََّل يَ  ِٔ ١َ ُي ٌَ َح َٓ ًَبَّإض  ِّی َرُج١ْ َجأّٟشا ٨ًَِٔس اب٩ِٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٟطُ َرُج١ْ  َ َّی َسأ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘

ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ًَبَّإض َس٤ٔ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ََٓس٧َا اٟزَُّج١ُ  ًَبَّإض اِز٧ُِط  َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ َوَر  ٔ اٟؼُّ ٠ًََیِ أَُػوُِّر صَٔذظ َّى اہللُ  طٔ َوَس٥ََّ٠  َػل

َِٟیَص ب٨َٔإٓٔذ  َِٟ٘ٔیا٣َٔة َو َُٔذ ٓٔیَضا اٟزُّوَح یَِو٦َ ا َٕ أَِ٪ ی٨َِ ٧َِیا ک٠ُِّ َر ُػوَرّة فٔی اٟسُّ و٢ُ ٩ِ٣َ َػوَّ ُ٘  َي

ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیعس نب ایب رعفہب نب اسن نب امکل، رضحت رفن نب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اھٹیب اھت رضحت انب ابعس وتفی وت دےتی ےھت افر ہی ںیہن ےتہک ےھت ہک ر اؽ اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رطح رفام ا ےہ اہیں کت ہک اکی آدیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ںیم وصمر وہں وصتریںی انبات وہں وت رضحت 

 اعتٰیل ہنع ےن اس آدیم ےس رفام ا رقبی وہ اج فہ آدیم رقبی وہایگ وت رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا انب ابعس ریض اہلل

 ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک وج آدیم داین ںیم وصتری انبات ےہ وت  ماتم

 ر رکد ا اجےئ اگ ہک اس وصتری ںیم رفح وھپکن افر فہ رفح ںیہن وھپکن ےکس اگ۔ےک دؿ اےس اس ابت رپ وبجم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، دیعس نب ایب رعفہب نب اسن نب امکل، رضحت رفن نب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔
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 ٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، حرضت نرض ب٩ ا٧صابوُشا٪ ٣ش٤عی ٣ح٤س ب :  راوی

ث٨ََا أَبٔی اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

ََٓذََکَ  ًَبَّإض  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ أَ٪َّ َرُجًّل أَتَى اب٩َِ  َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل   

ی دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رضحت رضن نب اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم رضحت انب ابعس ریض اہلل 

مع
مس

اوباسغؿ 

 دحثی یک رطح ذرک ایک۔اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ وت اوہنں ےن اس آدیم ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ذموکرہ 

ی دمحم نب ینثم، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رضحت رضن نب اسن :  رافی

مع
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ 
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوَکیب، اب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ابوزرًة، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 وزرًہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٨ًہ، حرضت اب

اُهُض٥ِ ٣ُ  َٔ ِٟ یِٕب َوأَ ٕ َوأَبُو َُکَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ ارٔبَْة  َ٘ َت

 ٔ ٍَ أَب ا٢َ َزَخ٠ُِت ٣َ َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر َّی اہللُ ٤ًَُاَرَة  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ أَی ٓٔیَضا َتَؼاؤیَز  ی صَُزیَِزَة فٔی َزارٔ ٣َزَِواَ٪ رَفَ

 ُ٘ ٠َِیِد٠ُ َٓ َد٠ِقٔی  َٛ ا  ّ٘ ُٙ َخ٠ِ ٩ِ َذَصَب َیِد٠ُ زَّ َوَج١َّ َو٩ِ٣َ أَِه٥ُ٠َ ٤٣َّٔ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ّة أَِو َٟٔیِد٠ُ ًَ وا َحبَّّة أَِو وا َذرَّ ُ٘

ٌَْٔرةّ  وا َط ُ٘  َٟٔیِد٠ُ

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبزرہع ریض

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، انب لیضف، امعرہ اوبزرعة

اسھت رمفاؿ ےک رھگ ایگ فاہں ںیم  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

ےن وصتریںی دںیھکی وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع 

 ںیہ وت اؿ وک اچک ے ہک فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل زعفلج رفامات ےہ ہک اس ےس ڑبھ رک وکؿ اظمل وہاگ وج ریمی ولخمؼ یک رطح زیچ انبےت



 

 

 اکی ویچیٹن یہ دیپا رک ےک داھکںیئ  ا اکی داہن دنگؾ  ا وج یہ دیپا رکدںی۔

، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت  :  رافی

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی، انب لیضف، امعرہ اوبزرعة

 اوبزرہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٤ًارہ، ابوزرًہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوزرًہ :  راوی

ا٢َ َزَخ٠ُِت أ٧ََا َوأَبُو صَُزیِ  َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ و َحسَّ ٌٔیٕس َزَة َزاّرا تُِبىَی ب ٤َِٟسٔی٨َٔة َٟٔش ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔ  أَی ٣َُؼوِّّرا يَُؼوُِّر فٔی اٟسَّ ا٢َ رَفَ َٗ وا أَِو ٤َٟٔزَِواَ٪  ُ٘ ٥ِ یَِذَُکِ أَِو َٟٔیِد٠ُ َٟ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو

ٌَْٔرةّ   َط

اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبزرہع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت اوبرہریہ دمہنی زریہ نب رحب، رجری، امعرہ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض 

 ونمرہ ےک اکی اکمؿ ںیم ےئگ وج ہک زری ریمعت اھت فہ اکمؿ دیعس اک اھت  ا رمفاؿ اک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس رھگ ںیم

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی وصمر وک وصتریںی انبےت وہےئ داھکی وت رضحت اوبرہریہ ریض 

 )ذموکرہ دحثی یک رطح( افر اس ںیم ہی ذرک ںیہن ایک ہک  م وج دیپا رکف۔

 زریہ نب رحب، رجری، امعرہ، اوبزرہع، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبزرہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجدنار یک وصتری انبےن یک رحتم افر رفوتشؿ اک اس رھگ ںیم دالخ ہن وہان سج رھگ ںیم اتک افر وصتری فہ اک ایبؿ ںیم ۔

     1048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

 ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  َ٪ ب٩ِٔ بًَٔل٢ٕ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا٢َ أَبٔیطٔ  َٗ

َُٜة بَِیّتا ٓٔیطٔ َت٤َاثٔی١ُ أَِو َتَؼاؤیزُ  ٔ ٤ًََِٟلئ ٥َ ََّل َتِسُخ١ُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک 

 اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رفےتش اس رھگ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج ںیم ومرایتں  ا وصتریںی وہں۔ ر اؽ اہلل یلص

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفراؿ رفس اتک افر یٹنھگ ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ رفس اتک افر یٹنھگ ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جحسری برش اب٩ ٣ٔـ١ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن :  راوی

ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ١ٕ َحسَّ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن ا ـَ ُٓ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

َّی اہللُ  ّة ٓٔیَضا ک٠َِْب َوََّل َجزَْض َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ ِٓ َُٜة ُر ٔ ٤ًََِٟلئ ا٢َ ََّل َتِؼَحُب ا َٗ  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

حد ری رشب انب لضفم لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 
خ 

اوباکلم لیضف نب نیسح 

  وہےت نج ےک اسھت اتک  ا یٹنھگ وہ۔ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رفےتش اؿ اسمرففں ےک اسھت ںیہن

حد ری رشب انب لضفم لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
خ 

 اوباکلم لیضف نب نیسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 فر یٹنھگ ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمدفراؿ رفس اتک ا

     1050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٗتیبہ ًبساٌٟزیز زراورزی حرضت سہی١ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا  و َحسَّ ص٤َُا  َراَوِرزٔیَّ لِٔکَ ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ا

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 زریہ نب رحب، رجری، ہبیتق دبعازعلسی درافردی رضحت لیہس ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، ہبیتق دبعازعلسی درافردی رضحت لیہس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دفراؿ رفس اتک افر یٹنھگ ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌ :  راوی

٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ

َّی اہللُ  ِیَلا٪ٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟحَزُض ٣َزَا٣ْٔرُ اٟظَّ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠    

ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا یٹنھگ اطیشؿ اک ابہج ےہ۔

 رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب اویب، ہبیتق انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افٹن یک رگدؿ ںیم اتتن ےک القدہ ڈاےنل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اتتن ےک القدہ ڈاےنل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔افٹن یک رگدؿ 

     1052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ًبساہلل ب٩ ابوبرک ًباز ب٩ ت٤ی٥ حرضت ابوبظْر انؼاری :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٕ اِِلَِنَؼارٔیَّ أَِخبََرُظ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َت٤ٔی٥ٕ أَ٪َّ أَبَا َبٔظْر ًَبَّاز  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ 

أَِرَس١َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ارٔظ َٔ ٔف أَِس ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َب ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّط کَاَ٪ ٣َ ٠َِیطٔ َو أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠ َرُسوَّّل َػل

 ٕ ٌْٔر َبةٔ َب َٗ َْنَّ فٔی َر َ٘ ا٢َ َوا٨َّٟاُض فٔی ٣َبٔیتٔض٥ِٔ ََّل یَِب َٗ َّطُ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ َحٔشِبُت أ٧َ ًَ ا٢َ  ِت  َٗ ٌَ ٔل ُٗ ٕ أَِو ًَٗٔلَزْة إَّٔلَّ  ًَٗٔلَزْة ٩ِ٣ٔ َوَتز

ِْٔن  ٌَ ِٟ ا٢َ ٣َأْٟک أَُری َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا َٗ 

دبعاہلل نب اوبرکب ابعد نب میمت رضحت اوبریشب ااصنری ربخ دےتی ںیہ ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب  ییحی نب ییحی، امکل

رفسفں ںیم ےس یسک رفس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ امندنئہ 



 

 

اعتٰیل ہنع نب اوبرکب ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک ولگ اینپ اینپ  اےن یک وہگجں رپ ےھت آپ یلص اہلل اجیھب رضحت دبعاہلل ریض اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ آدیم یسک افٹن یک رگدؿ ںیم وکیئ اتتن اک القدہ  ا اہر ہن ڈاےل  ااےئ اس ےک ہک اےس اکٹ د ا اجےئ اامؾ 

 ریمی راےئ ہی ےہ ہک فہ اس رطح رظن ےنگل یک فہج ےس رکےت ےھت۔ امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

 ییحی نب ییحی، امکل دبعاہلل نب اوبرکب ابعد نب میمت رضحت اوبریشب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؿ ےک رہچفں وک اشنؿ زردہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ یماجونرفں ےک رہچفں رپ امرےن افر 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک رہچفں رپ امرےن افر اؿ ےک رہچفں وک اشنؿ زردہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٣شہز، اب٩ جزیخ، ابوزبْر حرضت جابز ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ َجابٔز

ٔب فٔی  ِ ٩ًَِ اٟرضَّ َِٟوِجطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟوِس٥ٔ فٔی ا ٩ًَِ ا َِٟوِجطٔ َو  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب رججی، اوبزریب رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رہچے رپ امرےن 

 افر رہچے رپ داغ اگلےن ےس عنم ایک ےہ۔

  رضحت اجرباوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب رججی، اوبزریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک رہچفں رپ امرےن افر اؿ ےک رہچفں وک اشنؿ زردہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ ٣ح٤س ًبس ب٩ ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبَرَ  ًَ ث٨ََا  ٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ص٤َُا  ُس ب٩ُِ برَِکٕ لِٔکَ ٧َا ٣َُح٤َّ

َّی وَُّل ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ا٢َ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ُجَزیِٕخ   اہللُ 



 

 

دمحم نب رکب، انب رججی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم دبع نب دیمح، 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام ا رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک یک ےہ۔

  اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم دبع نب دیمح، دمحم نب رکب، انب رججی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک رہچفں رپ امرےن افر اؿ ےک رہچفں وک اشنؿ زردہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ ابوزبْر ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ َّی اہللُ و َحسَّ ٠َِیطٔ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ

َّٟٔذی َوَس٤َطُ  ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِس ُؤس٥َ فٔی َوِجضٔطٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ ح٤َٔاْر  ٥َ ٣َزَّ   َوَس٠َّ

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم اوبزریب ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ےس 

 داغ د ا ایگ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ا ےس آدیم رپ تنعل رکے ہک سج ےن اس اکی دگاھ زگرا سج ےک رہچے ںیم

 دگوہ ےک رہچے وک دااغ ےہ۔

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم اوبزریب ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں ےک رہچفں رپ امرےن افر اؿ ےک رہچفں وک اشنؿ زردہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابی حبیب، ابوًبساہلل ٣ولی س٤٠ة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت اب٩ اح٤س ب٩ ًیسٰی اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩  :  راوی

 ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔیَسی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ُ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ٣َِولَی أ ٦ِّ أَ٪َّ ٧َا٤ًّٔا أَبَا 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٤َٔاّرا  ًَ َّی اہللُ  وَُّل َوَرأَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ًَبَّإض َي ٍَ اب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ثَطُ أ٧َ ا٢َ َس٤َ٠ََة َحسَّ َٗ أ٧َرَِکَ َذَٟٔک  َٓ َِٟوِجطٔ  ٣َِوُسو٦َ ا

أ٣َََز بٔٔح٤َارٕ  َٓ َِٟوِجطٔ  َصی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ ا ِٗ َواہللٔ ََّل أَٔس٤ُُط إَّٔلَّ فٔی أَ َتِْٔن  َٓ َِٟحأْعَ َوی ا َٛ  ٢ُ ٩ِ٣َ ُضَو أَوَّ َٓ َتِیطٔ  ُٜؤَی فٔی َجأْعَ َٓ ُط  َٟ 



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل 

 

مة
سل
ادمح نب ٰیسیع انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، اوبدبع اہلل ومیل 

 دگاھ داھکی ہک سج ےک رہچے وک دااغ وہا اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی

ےن اےس ربا اہک افر رفام ا اہلل یک مسق ںیم وت ںیہن داغ داتی  ااےئ اس ےصح ےک وج رہچے ےس تہب دفر ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 افر بس ےس ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یہ وھٹیپں رپ اےنپ دگوہ ےک ابرے ںیم مکح رفام ا وت اس دگوہ یک وھٹیپں رپ داغ د ا ایگ

 دااغ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب ابعس  :  رافی

 

مة
سل
ادمح نب ٰیسیع انب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، اوبدبعاہلل ومیل 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ ابی ًسی اب٩ ًو٪ ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔٓیٕ  ُس ب٩ُِ أَبٔی  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ َحسَّ ََٟسِت أ ا َو َّ٤َٟ ٦ُّ ُس٠َِی٥ٕ ا٢َ 

َّی اہللُ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُسَو بٔطٔ إ ِِ َّی َت ًََٓل ُئؼیبَنَّ َطِیّئا َحً ًَل٦َ  ُِ ِٟ َِٟت لٔی یَا أ٧ََُص ا٧ُِوزِ َصَذا ا ا َسِوُت  َٗ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُح٨ُِّٜطُ  ًَ

ْة َوصُوَ  ٠ًََِیطٔ َخ٤ٔیَؼْة حَُویِتٔیَّ َِٟحائٔٔم َو إَٔذا صَُو فٔی ا ِتٔح  َٓ َٔ ِٟ ٠َِیطٔ فٔی ا ًَ ٔس٦َ  َٗ َّٟٔذی  ِضَز ا  َئش٥ُ اٟوَّ

دمحم نب ینثم، دمحم نب ایب دعی انب توؿ ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج اؾ ہملس ریض اہلل ) ےک اہں ےچب( یک 

 زیچ اس فتق کت ہن اھکےئ بج کت ہک فالدت وہیئ وت رضحت اؾ میلس ےن ھجم ےس اہک اے اسن اس ےچب اک دایھؿ رھک ہی ہچب وکیئ

 اس ےچب وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ہن ےل اج ا اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ ہنم ںیم وکیئ زیچ ابچ رک اس ےچب ےک ہنم

اہلل ہیلع فملس ابغ ںیم ںیم ہن ڈاںیل رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم رھپحبص بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت آپ یلص 

ےھت افر ہلیبق وجہین یک اچدر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن افڑیھ وہیئ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ افوٹنں وک داغ دے رےہ ےھت 

 وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک حتف ںیم احلص وہےئ ےھت۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب ایب دعی انب توؿ ، رضحت اسن  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس ا٧ص، ب٩ ٣اٟک حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ُت أ ٌِ طُ ٤ٔ ُث أَ٪َّ أ٣َُّ َنّشا یَُحسِّ

إَٔذا ا٨َّٟٔيیُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ یَُح٨ُُِّٜط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔيیِّ إ وا بٔاٟؼَّ ُ٘ ََٟسِت ا٧َِل٠َ ٥َ فٔی ٣ٔزِبَٕس َئش٥ُ حَْٔن َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ثَرُ ٠ًِِٔٔم أَ  ِٛ َبُة َوأَ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ا٢َ فٔی آَذا٧َٔضا٤ّ٨ََُا  َٗ َُّط  ٧ 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی اسن، نب امکل رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اؿ یک فادلہ ےک اہں

 اس یک کین سج فتق ےچب یک دیپاشئ وہیئ ہک ےچب وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل اجؤں اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

رفام ا دںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکبویں ےک رویڑ ںیم ںیہ افر رکبویں وک داغ دے رےہ ںیہ رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک 

 ںیہ ہک ریما امگؿ ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکبویں ےک اکونں رپ داغ اگل رےہ ےھت

 ، اشہؾ نب زدی اسن، نب امکل رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َزیِٕس  َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَلَی و َحسَّ وَُّل َزَخ٨َ٠ِا  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ا٢َ فٔی آَذا٧َٔضا َٗ ا٢َ أَِحٔشبُُط  َٗ ٥َ ٣ٔزِبَّسا َوصَُو َئش٥ُ ٤ّ٨ََُا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک  زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ

دختم ںیم رکبویں ےک رویڑ ںیم ےلکن افر اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکبویں وک داغ دے رےہ ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک 

 ریما امگؿ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکبویں ےک اکونں ںیم داغ اگل رےہ ےھت۔



 

 

 ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1060    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب خاٟس ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ًبساٟزح٩٤ حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ث٨َٔیطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  و َحسَّ ْس َوَیِحٌَی َو ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ َبظَّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ   ک٠ُُّ

ییحی نب بیبح اخدل نب احرث، دمحم نب اشبر، دمحم نب ییحی دبعارلنمح رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ 

 یک یئگ ےہ۔ دحثی یک رطح رفاتی لقن

 ییحی نب بیبح اخدل نب احرث، دمحم نب اشبر، دمحم نب ییحی دبعارلنمح رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیماجونر ےک رہچے ےک العفہ 

     1061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ  َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ث٨ََا ا ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  ٣َ

٤ِٟٔیَش٥َ َوصَُو َئش٥ُ إٔب١َٔ اٟؼَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت فٔی یَٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ةٔ ٣َأٟٕک  َٗ  َس

اہرفؿ نب رعمفػ، فدیل نب ملسم، افزایع ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم داغ اگلےن اک آہل داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس دصہق 

 ں وک داغ رےہ ےھت۔ےک افوٹن

 اہرفؿ نب رعمفػ، فدیل نب ملسم، افزایع ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم اجونر

     1062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی اب٩ سیٌس ًبیساہلل ٤ًز ب٩ ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍٕ حَ  ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٧َآ ٌٔیٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ثَىٔی َیِحٌَی َي ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ سَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

 ٍٕ ٔ ٠ُُِٗت ٨َٟٔآ ا٢َ  َٗ  َٔ زَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َویُتَِرُک  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُف َرأِٔض اٟؼَّ ٌِ ُٙ َب ا٢َ یُِح٠َ َٗ  َُ زَ َ٘ ِٟ َو٣َا ا

ْف  ٌِ  َب

 عد  دیبع اہلل رمع نب انعف انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
سب
زریہ نب رحب، ییحی انب 

ی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انعف ےس رعض ایک زقع ایک ےہ اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زقع ےس عنم رفام ا ےہ راف

 رفام ا ےچب ےک رس اک ھچک ہصح ومڈن دانی افر ھچک ہصح وھچڑ دانی۔

 عد  دیبعاہلل رمع نب انعف انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
سب
 زریہ نب رحب، ییحی انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ اب٩ ٤٧ْر، ابی ًبیساہلل حرضت ًبیس اہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب :  راوی

اََّل  َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاَحسَّ ٔ َحسَّ ز

ِو٢ٔ ًُبَِیٔس اہللٔ َٗ ٔشَْر فٔی َحٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣ََة ٩ِ٣ٔ  ِٔ ١َ اٟتَّ ٌَ  َوَج

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم انب ریمن، ایب دیبع اہلل رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ

 ےہ ہک زقع یک ریسفت رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رفامؿ ےس یک افر رضحت اوبااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم انب ریمن، ایب دیبعاہلل رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

روح ٤ًز ب٩ ٧آٍ ًبیساہلل حرضت ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًث٤ا٪ ب٩ ًث٤ا٪ ُلٔانی ٤ًزاب٩ ٧آٍ ا٣یہ ب٩ بشلا٦ اب٩ زریٍ  :  راوی

 ٤ًز ب٩ ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٍٕ ح  ٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٧َآ انٔیُّ َحسَّ َٔ َل َِ ِٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُة ب٩ُِ بِٔش و َحسَّ ثَىٔی أ٣َُیَّ َلا٦ٕ و َحسَّ

ٔ ًُبَِیٔس اہللٔ ٣ِٔث٠َُط َو  ٍٕ بٔإِٔس٨َاز ٔ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٧َآ ث٨ََا َرِوْح  ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي َِٟحٔسیٔث َحسَّ ٔشَْر فٔی ا ِٔ ا اٟتَّ َ٘ َِٟح  أَ

دیبع اہلل رضحت رمع نب انعف ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، امثعؿ نب امثعؿ افطغین رمعانب انعف اہیم نب اطسبؾ انب زر،ع رفح رمع نب انعف 

ہنع ےس رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اؿ دفونں ےن دحثی 

 ںیم ایس میسقت وک ایبؿ ایک ےہ۔

ؾ انب زر،ع رفح رمع نب انعف دیبعاہلل رضحت رمع نب انعف ریض دمحم نب ینثم، امثعؿ نب امثعؿ افطغین رمعانب انعف اہیم نب اطسب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رضحت دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 ےک مسج ےک یسک افر ےصح رپ داغ دےنی ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم اجونر ےک رہچے ےک العفہ اس

     1065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ ححاد ب٩ طاْع، ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب ابوجٌرف زارمی ابون٤ٌا٪ ح٤از اب٩ زیس  :  راوی

 ہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٩٤ رساد ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی ا

 ًَ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ أْعٔ َو ٍٕ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو و َحسَّ ٩ِ أَیُّوَب ح و َحسَّ

ازُ ب٩ُِ َزیِ  ث٨ََا َح٤َّ ٤َأ٪ َحسَّ ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ ارٔمٔیُّ َحسَّ رَفٕ اٟسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َج ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  أد ک٠ُُّ َّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟرسَّ ًَ  ٩ًَِ ٕس 

٥َ بَٔذَٟٔک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

انب رمع دمحم نب راعف اجحج نب اشرع، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، اویب اوبرفعج داریم اوبامعنؿ امحد انب زدی دبعارلنمح رساج انعف 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس رطح رفاتی لقن یک 



 

 

 ےہ۔

دمحم نب راعف اجحج نب اشرع، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، اویب اوبرفعج داریم اوبامعنؿ امحد انب زدی دبعارلنمح رساج  :  رافی

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعانعف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راوتسں ںیم ےنھٹیب یک اممتعن افر راوتسں ےک وقحؼ یک ادا یگی یک ات دی ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 افر راوتسں ےک وقحؼ یک ادا یگی یک ات دی ےک ایبؿ ںیم راوتسں ںیم ےنھٹیب یک اممتعن
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سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرس زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء، ب٩ يشار ابوسٌیس خسری حرضت ابوسٌیسخسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیسٕ  ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٩ًَِ  َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ثَىٔی َح َحسَّ

 َٟ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  َٗ أت  َٗ ُ ُِٟح٠ُوَض فٔی اٟرطُّ ٥ِ َوا ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث ٨َا ب سٌّ ٩ِ٣ٔ ٣ََحأٟٔش٨َا ٧ََتَحسَّ

َٙ حَ  ی ٔ ًُِلوا اٟرطَّ َ أ َٓ ٤َِِٟح٠َٔص  إَٔذا أَبَِیُت٥ِ إَّٔلَّ ا َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟبََصٔ ٓٔیَضا  ا٢َ َُفُّ ا َٗ ُط  ُّ٘ اُٟوا َو٣َا َح َٗ ُط  َّ٘

ًَل٦ٔ َواِِل٣َِزُ  ُّٕ اِِلََذی َوَرزُّ اٟشَّ َٛ ٨ِ٤ُِٟرَکٔ  َو ٩ًَِ ا ٖٔ َوا٨َِّٟهُی  زُو ٌِ ٤َِٟ  بٔا

 ادی نب دیعس صفح نب رسیم زدی نب املس اطعء، نب اسیر اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 اؽ یلص اہلل ہیلع فملس امہرے ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م راوتسں ںیم ےنھٹیب ےس وچب احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر

العفہ ےئل وت ےنھٹیب ےک ریغب وکیئ اچرہ اکر یہ ںیہن مہ فاہں ابںیت رکےت ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج ںیہمت ےنھٹیب ےک 

 فملس ےن رفام ا رظنںی ر یچ رانھک وکیئ اچرہ اکر ںیہن وت رھپ راےتس اک قح ادا رکف احصہب ےن رعض ایک راےتس اک قح ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع

 افر یسک وک فیلکت دےنی ےس ابز رانہ افر مالؾ اک وجاب دانی افر یکین اک مکح دانی افر ربی ابوتں ےس عنم رکان۔

  ادی نب دیعس صفح نب رسیم زدی نب املس اطعء، نب اسیر اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعسدخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 راوتسں ںیم ےنھٹیب یک اممتعن افر راوتسں ےک وقحؼ یک ادا یگی یک ات دی ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ٣سنی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ٓسیک، ہظا٦ اب٩ سٌس حرضت زیس ب٩ اس٥٠ رضی  :  یراو

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ َر  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٤ََِٟسنٔیُّ ح و َحسَّ ٕس ا ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  َ و َحسَّ ث ٍٕ َحسَّ ٔ َُٓسیِٕک آ ٨َا اب٩ُِ أَبٔی 

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ٕس لِٔکَ ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ  أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ َي

ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب دمحم دمین، دمحم نب راعف، انب دفکی، اشہؾ انب دعس رضحت زدی نب املس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ 

 ثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔دح

 ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب دمحم دمین، دمحم نب راعف، انب دفکی، اشہؾ انب دعس رضحت زدی نب املس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افراس ابت ےک ایبؿ 

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

فٹ ںیم دبتیلی رکان وتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انباس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابوبرک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اؤیَ  ٌَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َِٟت َحسَّ ا َٗ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ  اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت ا َٓ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ َة 

يِّّش  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔی اب٨َِّة ُْعَ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل زَُصا  ا أََػابَِتَضا َحِؼَبْة َجائَِت ا٣َِزأَْة إ ٌِ َٚ َط َت٤َزَّ َٓ

٤ُِِٟشَتِؤػ٠َةَ  َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أَٔػ٠ُُط  َٓ  أَ

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک اکی 

احرض وہیئ افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریمی یٹیب دنہل  تورت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم

یک ےلکن ےہ سج ےک فہج ےس اس ےک ابؽ ڑھج ےئگ ںیہ وت ایک ںیم اس ےک ابولں اک وجڑا اگل یتکس وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع  ح
خی

ینب ےہ اےس 

 اےن فایل رپ تنعل رفامیئ ےہ۔فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن ابؽ وجڑےن فایل افر ابؽ ڑجف



 

 

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، اشہؾ نب رعفہ، افہمط تنب ذنمر، اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

دہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشک اس ابت ےک

 بس رحاؾ ےہ ۔
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برک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ اب٩ ٤٧ْر، ابی ًبسہ، ابوَکیب، وٛیٍ، ٤ًز و٧اٗس، اسوز ب٩ ًا٣ز، طٌبہ، ہظا٦ اب٩ ْعوہ ابو :  راوی

 ابو٣ٌاویہ حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ْعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََاظ اب٩ُِ  ًَِبَسةُ ح و َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍْ ح  َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَِبَسةُ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َو ٕ َحسَّ ٤َُ٧ِْر

 ٔ َوَة ب ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُض٥ِ  َبُة ک٠ُُّ ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ُط ًَا٣ٔز ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس أَِخبََر٧َا أَِسَوزُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی و َحسَّ َضَذا اِْلِٔس٨َاز

زَُصا٣ُ  ٌِ َت٤َزََّن َط َٓ َبَة فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا  ٌِ ا َوُط ٌّ ََُِْر أَ٪َّ َوٛٔی اؤیََة  ٌَ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ انب ریمن، ایب دبعہ، اوبرکبی، فعیک، رمع فاندق، ا اد نب اعرم، ہبعش، اشہؾ انب رعفہ اوباعمفہی رضحت اشہؾ 

ےس اس دنس ےک اسھت رضحت اوباعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی یک رطح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 دحثی لقن یک یئگ ےہ رصػ یظفل رفؼ ےہ رتہمج ںیم وکیئ رفؼ ںیہن ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ انب ریمن، ایب دبعہ، اوبرکبی، فعیک، رمع فاندق، ا اد نب اعرم، ہبعش، اشہؾ انب رعفہ اوباعمفہی  :  رافی

 ت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرضح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپ

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اح٤س ب٩ سٌیس زارمی حبا٪ وہیب ٨٣ؼور، اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ح :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا َحبَّاُ٪ َحسَّ ٌٔیٕس اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٩ِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ أَ٪َّ و َحسَّ



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  أَٔػ١ُ یَا ا٣َِزأَّة أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ زُ َرأِٔسَضا َوَزِوُجَضا َيِشَتِحٔش٨َُضا أَ ٌَ َٚ َط َت٤َزَّ َٓ ِجُت اب٨ًَِٔی  ِّی َزوَّ ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

٨ََضاَصا َٓ  َرُسو٢َ اہللٔ 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ادمح نب دیعس داریم ةحؿ فبیہ وصنمر اہم اامس تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل 

ےہ ہک اکی تورت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس ےن رعض ایک ںیم ےن اینپ یٹیب یک اشدی یک ےہ افر اس ےک رس 

یلص ےک ابؽ ڑھج ےئگ ںیہ احالہکن اس اک اخفدن ابولں وک دنسپ رکات ےہ اے اہلل ےک ر اؽ ایک ںیم اس ےک ابولں ںیم وجڑا اگل دف؟ وت آپ 

 اہلل ہیلع فملس ےن عنم رفام د ا۔

 ادمح نب دیعس داریم ةحؿ فبیہ وصنمر، اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

وتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ابوزاؤز طٌبہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ ابی برک طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ حرضت ًائظہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ُة ح و َحسَّ

َِٟحَش٩َ ب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ یَُحسِّ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٕ َِْٜر ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ب ٩ًَِ َحسَّ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ُث 

َشأَُٟوا َرُسو٢َ اہللًَٔائَٔظَة أَ٪َّ َجارٔیَ  َٓ أََرازُوا أَِ٪ َئؼ٠ُوُظ  َٓ زَُصا  ٌَ َت٤َزََّن َط َٓ ََّضا ٣َزَٔؿِت  َجِت َوأ٧َ َّی اہللُ ّة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َتزَوَّ  َػل

٤ُِِٟشَتِؤػ٠َةَ  َِٟوأػ٠ََة َوا ٩َ ا ٌَ ٠َ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب رکب ہبعش، رمعف نب رمہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی دمحم نب ینثم، انب اشبر اوبداؤد ہبعش، اوب

ےہ ہک ااصنر یک اکی ڑلیک یک اشدی وہیئ افر فہ امیبر وہیئگ افر اس ےک رس ےک ابؽ ڑھج ےئگ وت ولوگں ےن ارادہ ایک ہک اس ےک ابولں ںیم 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وجڑا اگلےن فایل افر  وجڑا اگل د ا اجےئ اوہنں ےن اس ابرے ںیم

 وجڑا وگلاےن فایل رپ تنعل رفامیئ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر اوبداؤد ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب رکب ہبعش، رمعف نب رمہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان وتنں وک اشکدہ رکاناس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1072    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، زیس ب٩ حبا٪، ابزاہی٥، ب٩ ٧آٍ حش٩ ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ی٨اٚ ػٔیہ ب٨ت طیبہ حرضت ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ٩ًَِ َحسَّ  َٚ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ی٨ََّا ٍٕ أَِخبََرنٔی ا ٔ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٧َآ ُِٟحَبأب  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا َة ٕب َحسَّ ٔٔیَّ َػ

زُصَ  ٌِ َم َط َٗ ََٓتَشا َِٜت  َٓاِطَت ََٟضا  َجِت اب٨َِّة  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َزوَّ  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ا 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َزَصا  ٌَ أَٔػ١ُ َط َٓ َِٟت إٔ٪َّ َزِوَجَضا یُزٔیُسَصا أَ ا َ٘ َٓ  ٥َ َِٟوأػًَلُت  َوَس٠َّ ٩ٌَٔ ا ُٟ 

ہیفص تنب ہبیش رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی زریہ نب رحب، زدی نب ةحؿ، اربامیہ، نب انعف نسح نب ملسم نب انیؼ 

 ےہ ہک ااصنر یک اکی تورت ےن اینپ یٹیب یک اشدی یک رھپ فہ ڑلیک امیبر وہیئگ افر اس ےک رس ےک ابؽ رگ ےئگ وت فہ تورت یبن یلص اہلل ہیلع

ںیم اس ےک ابولں ںیم وجڑا اگل دف وت ر اؽ اہلل اہلل فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس ےن رعض ایک ہک ریمی یٹیب اک اخفدن اچاتہ ےہ ہک 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وجڑا اگلےن فاویلں رپ تنعل یک یئگ ےہ۔

 زریہ نب رحب، زدی نب ةحؿ، اربامیہ، نب انعف نسح نب ملسم نب انیؼ ہیفص تنب ہبیش رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ٹ ںیم دبتیلی رکان وتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1073    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، حرضت ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٤ُِٟؤػًَلُت  و َحسَّ ٩ٌَٔ ا ا٢َ ُٟ َٗ ٔ َو ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٧َآ

دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، رضحت اربامیہ نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 افر دگفاےن فایل رپ تنعل رفامیئ ےہ۔ وجڑا اگلےن فایل افر وجڑا وگلاےن فایل افر وگدےن فایل



 

 

 دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، رضحت اربامیہ نب انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم 

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1074    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، زہْر یحٌی ٗلا٪ ًبیساہلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ  ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َو َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ا٠َّٟ

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ َِٟوأػ٠ََة َیِحٌَی َوصَُو ا ٩َ ا ٌَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

٤ُِِٟشَتِؤط٤َةَ  َِٟوأط٤ََة َوا ٤ُِِٟشَتِؤػ٠ََة َوا  َوا

ٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبع اہلل زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، زریہ ییحی اطقؿ دیبع اہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

یئ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وجڑا اگلےن افر وجڑا وگلاےن فایل افر وگدےن فایل افر دگفاےن فایل رپ تنعل رفام

 ےہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دیبعاہلل زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، زریہ ییحی اطقؿ دیبعاہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿابلس افر زتنی :   ابب

وتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1075    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ بزیٍ، برش ب٩ ٣ٔـ١، ػرخ اب٩ جویزیہ، ٧آٍ، ًبساہلل حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا َػرِخُ ب٩ُِ ُجَویِز ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ َ و َحسَّ ٩ًَِ ٧ ٩ًَِ یََة  ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ آ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

فملس دمحم نب دبعاہلل انب زب،ع، رشب نب لضفم، رخص انب وجریہی، انعف، دبعاہلل رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 یک ےہ۔ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن 

 دمحم نب دبعاہلل انب زب،ع، رشب نب لضفم، رخص انب وجریہی، انعف، دبعاہلل رضحت دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم 

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہی٥، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ جزیز، ٨٣ؼورابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی اسحاٚ ب٩ ابزا :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼو َٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ث٨ََا إِٔسَح ٤َةَ َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ  ٕر 

٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت َوا٨َّٟا٣َٔؼأت  َِٟوأط٤َأت َوا ٩َ اہللُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  َٙ ِّرَأت َخ٠ِ ْ َِ ٤ُ ِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ َوا

وَب  ُ٘ ٌِ ََٟضا أ٦ُُّ َي ا٢ُ  َ٘ َّ َذَٟٔک ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔی أََسٕس يُ َب٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ىٔی اہللٔ  َِ َِٟت ٣َا َحٔسیْث ب٠ََ ا َ٘ َٓ أََتِتطُ  َٓ آَ٪  ُِْٟقِ ُ ا أ َوکَا٧َِت َتِْقَ

َِّرأت  ْ َِ ٤ُ ِٟ ٠َِّحأت ٠ُِٟٔحِش٩ٔ ا َٔ ٤َُِٟت َؼأت َوا ٤ُِٟت٤٨ََِّ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت َوا َِٟوأط٤َأت َوا ٨َِت ا ٌَ َٟ ََّک  ٨َِک أ٧َ ًَِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ اہللٔ  َخ٠ِ

 ٌَ ِٟ ِس ََقَ َو٣َا لٔی ََّل أَ َ٘ َٟ ٤َِٟزِأَةُ  َِٟت ا ا َ٘ َٓ ٥َ َوصَُو فٔی َٛٔتأب اہللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٟ َِٟووَِی ٩ُ ٩ِ٣َ  أُِت ٣َا بََِْن 

زَّ َوجَ  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ِس َوَجِستٔیطٔ  َ٘ َٟ أِتٔیطٔ  ٨ِٔت ََقَ ُٛ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َا َوَجِستُُط  َٓ  ٕٔ ٤ُِِٟؼَح ٥ِ ا ُٛ ُدُذوُظ َو٣َا ٧ََضا َٓ ٥ِ اٟزَُّسو٢ُ  ُٛ ١َّ َو٣َا آَتا

ا٧ُِوزٔی َٓ ا٢َ اذَِصٔيی  َٗ ًَلَی ا٣َِزأَتَٔک اِْلَ٪  ِّی أََری َطِیّئا ٩ِ٣ٔ صََذا  إٔن َٓ ٤َِٟزِأَةُ  َِٟت ا ا َ٘ َٓ ا٧َِتُضوا  َٓ ٨ُِط  ًَلَی ا٣َِزأَةٔ  ًَ ََٓسَخ٠َِت  ا٢َ  َٗ

َحا َٓ ٥ِ٠َ َتَز َطِیّئا  َٓ ِبٔس اہللٔ  َضاًَ ٌِ ٥َِٟ ٧َُحا٣ٔ َٔک  ِو کَاَ٪ ذَٟ َٟ ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ َِٟت ٣َا َرأَیُِت َطِیّئا  ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ  ئَِت إ

ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ رجری، وصنمراربامیہ، ہمقلع دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 فایل افر اڑھکفاےن فایل افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل افر اہلل اعتیل یک انبفٹ ںیم دبتیلی اہلل ےن اعتیل ےن وگدےن فایل افر دگفاےن

رکےن فایل توروتں رپ تنعل رفامیئ ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک ہی ابت ینب ادس یک اکی تورت کت یچنہپ سج وک اؾ وقعیب اہک اجات ےہ افر فہ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آیئ افر ےنہک یگل ہک فہ ایک ابت ےہ ہک وج آپ یلص اہلل ہیلع  رقآؿ دیجم زپاھ رکیت یھت وت فہ رضحت دیبع اہلل

فملس یک رطػ ےس ھجم کت یچنہپ ےہ ہک آپ ےن وگدےن فایل افر دگفاےن فایل افر وکلپں ےک ابؽ اڑیھکےن فایل افر اڑھکفاےن فایل رپ 



 

 

یل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکےن فایل توروتں رپ تنعل ویکں رفامیئ ےہ رضحت تنعل رفامیئ افر داوتنں وک اشکدہ رکےن فایل افر اہلل اعت

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ہک ںیم اس رپ تنعل ویکں ہن رکفں ہک سج رپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن تنعل یک ےہ 

آؿ دیجم ےک دفونں ںوتں ےک درایمؿ فاال زپھ ڈاال ےہ ںیم افر ہی ابت اہلل یک اتکب ںیم وموجد ےہ فہ تورت ےنہک یگل ہک ںیم ےن رق

ام ا ےن وت ںیہک ںیہن اپ ا رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ہک ارگ وت رقآؿ دیجم زپیتھ وت اےس رضفر اپیت اہلل زع فلج ےن رف
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اہلل ہک ر اؽ ںیہمت وج ھچک دے اس ےس ےل ول افر ںیہمت سج ےس رفک دے اس ےس ف

رک اجؤ فہ تورت ےنہک یگل ہک اؿ اکومں ںیم ےس ھچک اکؾ وت آپ یک ویبی یھب رکیت ےہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل 

داھکی رھپ فاسپ رضحت دبعاہلل یک رطػ آیئ افر ےنہک یگل ہک ںیم ہک اجؤ اج رک دوھکی فہ تورت اؿ ےک ویبی ےک اپس یئگ وت ھچک یھب ںیہن 

ےن وت اؿ ابوتں ںیم ےس اؿ ںیم ھچک یھب ںیہن داھکی رضحت دبعاہلل رفامےن ےگل ہک ارگ فہ اس رطح رکیت وت ںیم اس ےس مہ رتسبی ہن 

 رکات۔

  دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ رجری، وصنمراربامیہ، ہمقلع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابول

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ١ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ رآٍ یحٌی ب٩ آز٦ ٣ٔـ١ اب٩ ٣ہ٠ :  راوی

 ٨٣ؼور

ث٨ََا ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوصَُو اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ  َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ُس

١ْ َوصَُو اب٩ُِ ٣َُض٠ِض١ٕٔ  َـّ َٔ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ َُِْرَ  َرآ  ٕ ىَی َحٔسیٔث َجزٔیز ٌِ ٔ ب٤َٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  لِٔکَ

٤َِِٟوُطو٣َأت  َِٟوأط٤َأت َوا ١ٕ ا َـّ َٔ ٤ُِِٟشَتِؤط٤َأت َوفٔی َحٔسیٔث ٣ُ َِٟوأط٤َأت َوا َیاَ٪ ا ِٔ  أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ُس

نب راعف ییحی نب آدؾ لضفم انب لہلہم وصنمر رجری، ایفسؿ، رضحت وصنمر  دمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ، دمحم

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ رصػ یظفل 

 دبتیلی ےہ رتہمج ںیم وکیئ رفؼ ںیہن۔

  دہمی ایفسؿ، دمحم نب راعف ییحی نب آدؾ لضفم انب لہلہم وصنمردمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح انب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

فر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان ا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ور رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حرضت ٨٣ؼ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٕ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ َج

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحٔسیَث  ٔ ا وَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُ٘ ٌِ ٔة ٩ِ٣ٔ ذَِٔکٔ أ٦ُِّ َي ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا ٩ًَِ َسائٔز  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُحزَّّزا 

ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت یبن یلص اہلل 

 ب ےک وپرے فاہعق اک ذرک ںیہن ایک ایگ۔فملس یک رفاتی لقن یک ےئگ ےہ نکیل اس ںیم اؾ وقعی

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت وصنمر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿابلس افر زتنی اک ایب :   ابب

وتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور جزیز، اب٩ حاز٦ ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ًبساہلل :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َجزٔیْز َي ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ

 ًَ َّی اہللُ  ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َػل ٥َ ب٨َِٔحو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ابیشؿ نب رففخ رجری، انب احزؾ اشمع، اربامیہ، ہمقلع دبعاہلل رضحت دبعاہلل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح 

 رفاتی لقن یک ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ رجری، انب احزؾ اشمع، اربامیہ، ہمقلع دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب



 

 

یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان وتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّ و َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّطُ ُح٠َِوانٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٔ أ٧َ بَِْر

٤َِٟزِ  ٥َ أَِ٪ َتٔؼ١َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل َزَجَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ   أَةُ بَٔزأِٔسَضا َطِیّئاَس٤ٔ

 نسح نب یلع ولحاین دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابت ےس عنم رفام ا ےہ ہک تورت اےنپ رس ےک ابولں وک وجڑ اگلےئ۔

 ولحاین دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعنسح نب یلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

دبتیلی رکان  ان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انبفٹ ںیماس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگل

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ ٣ٌاویہ ب٩ ابی سٔیا٪، حرضت ح٤یس رضی اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب، ح٤یس  :  راوی  ً ب٩

 تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًوٖ

 ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٍَ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٖٕ أ٧َ اؤیََة ِو ٌَ ٣ُ

و٢ُ  ُ٘ ٔسٓیٕ َي ٕ کَا٧َِت فٔی یَٔس رَحَ ز ٌَ ّة ٩ِ٣ٔ َط ُٗؼَّ ٔ َوَت٨َاَو٢َ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ًَا٦َ َحخَّ َوصَُو  َیاَ٪  ِٔ ٥ِ ب٩َِ أَبٔی ُس ُٛ ٤َِٟٔسی٨َٔة أَی٩َِ ٤َ٠ًَُاُؤ یَا أَص١َِ ا

 ٔ٩ًَِ ٣ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ی٨ََِهی  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔ َس٤ٔ ائٔی١َ حَْٔن اتََّدَذ َصٔذظ َِٜت ب٨َُو إرِٔسَ ٤ََّا َص٠َ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٔ َوَي ِث١ٔ َصٔذظ

 نَٔشاُؤص٥ُِ 

ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب، دیمح نب دبعارلنمح نب توػ اعمفہی نب ایب ایفسؿ، رضحت دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح 

ں ےن رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب ایفسں ےس انس سج اسؽ اوہنں ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب توػ ےس رفاتی ےہ ہک اوہن

ر ےن جح ایک اس احؽ ںیم ہک فہ ربنم رپ رشتفی رفام ےھت اوہنں ےن ابولں اک اکی الٹچ اےنپ اہھت ںیم ایل وج ہک اؿ ےک اخدؾ ےک اپس اھت اف



 

 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس رفامےن ےگل اے دمہنی فاول! اہمترے املعء اہکں ںیہ ںیم ےن ر ا

رطح یک زیچفں ےس عنم رفامےت ےھت افر رفامےت ےھت ہک ینب ارسالیئ اس فتق ابتہ ربابد وہ ےئگ سج فتق ہک اؿ یک توروتں ےن اس 

 رطح یک شیع فرشعت رشفع رک دی۔

ارلنمح نب توػ اعمفہی نب ایب ایفسؿ، رضحت دیمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب، دیمح نب دبع :  رافی

 دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب توػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

فٹ ںیم دبتیلی رکان ں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان افر اہلل یک انباس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابول

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ ٤ٌ٣ز، زہزیاب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َو  ثَىٔی رَحِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا َحسَّ صِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ

 َ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخب ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٣َ ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ُض٥ِ  ٤َْز ک٠ُُّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ َب َر٧َا  ٤ََّا ًُذِّ ٕ إ٧ٔ ٤َز ٌِ

ائٔی١َ   ب٨َُو إرِٔسَ

ی، رضحت زرہی ےس امکل یک دحثی انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن دبع نب دیمح دبعارلزاؼ رمعم، زرہ

 یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل رمعم یک دحثی ںیم ےہ ینب ارسالیئ وک ایس فہج ےس ذعاب ںیم التبم ایک ایگ۔

 انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن دبع نب دیمح دبعارلزاؼ رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

دبتیلی  اہلل یک انبفٹ ںیم ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر داوتنں وک اشکدہ رکان افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک

 رکان بس رحاؾ ےہ ۔

     1083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر طٌبہ، اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ حرضت سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر   َة َحسَّ

َدَلب٨ََ  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  اؤیَُة ا ٌَ ٔس٦َ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ  اَحسَّ َ٘ َٓ  ٕ ز ٌَ بَّّة ٩ِ٣ٔ َط ُٛ َد  َوأََِخَ

طُ  َِ ٥َ ب٠ََ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیُضوَز إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ُُط إَّٔلَّ ا ٌَ ِٔ ٨ُِت أَُری أَ٪َّ أََحّسا َي ُٛ اُظ اٟزُّوَر ٣َا  َش٤َّ َٓ 

ف نب رمہ رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع

رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اریم اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت اوہنں ےن ںیمہ اکی ہبطخ اراشد افر 

فہ یھب وکیئ اس رطح رکے اگ ر اؽ اہلل یلص ابولں اک اکی اٹپل وہا اھچگ اکنؽ رک رفام ا ہک ےھجم ہی ایخؽ یھب ںیہن اھت ہک وہیدویں ےک الع

 اہلل ہیلع فملس کت ہی ابت یچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وھجٹ رقار د ا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

ر اہلل یک انبفٹ ںیم دبتیلی رکان وتنں وک اشکدہ رکان افاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ونصمیع ابولں اک اگلان افر وگلاان افر وگدان افر دگفاان افر وکلپں ےس ابولں اک اڑیھکان افر اڑھکفاان افر دا

 بس رحاؾ ےہ ۔

     1084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٣ٌاذ اب٩ ہظا٦ ابی ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب ٣ٌاویہ :  راوی

 َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا َُشَّ ثَىٔی أَبُو  ٌٔیٔس و َحسَّ ٩ًَِ َس َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اْذ َوصَُو اب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ اََّل أَِخبََر٧َا ٣ُ َٗ ی 

 َّ ِس أَِحَسثُِت٥ِ زٔیَّ َسِوٕئ َوإٔ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َٗ  ٥ُِ َّٜ ٕ إ٧ٔ ا٢َ َذاَت یَِو٦ َٗ اؤیََة  ٌَ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ ٣ُ ٥َ ٧ََهیب٩ِٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٩ًَِ اٟزُّورٔ  ی اہللُ 

ىٔی ٣َا یُ  ٌِ َتاَزةُ َي َٗ ا٢َ  َٗ اؤیَُة أَََّل َوَصَذا اٟزُّوُر  ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ ْة  َٗ ًَلَی َرأِٔسَضا َٔخِ ّؼا  ٌَ ا٢َ َوَجاَئ َرُج١ْ بٔ ِّرُ بٔطٔ ا٨َِّٟشاُئ َٗ َٜث

 ٔٚ ِٟرٔخَ اَرص٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  أَِط

ی دمحم نب ینثم اعمذ انب اشہؾ ایب اتقدہ، دیعس نب ر بی

مع
مس

 اعمفہی، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوباسغؿ 

رضحت اریماعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکی دؿ رفام ا ہک  م ےن تہب رُبی وپشش اایتخر رکیل ےہ افر اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

ہک سج ےک رسے رپ اکی ڑھتیچا اگل وہا  فملس ےن وھجٹ ےس عنم ایک ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک اکی آدیم اکی ایسی زکلی ےئل وہےئ آ ا

اھت رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک ہی وت وھجٹ ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک تورںیت ڑپکے ابدنھ 

 رک اےنپ ابولں وک ابمل رکیتیل ںیہ۔



 

 

ی دمحم نب ینثم اعمذ انب اشہؾ ایب اتقدہ، دیعس :  رافی

مع
مس

  نب ر بی اعمفہیاوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اؿ توروتں ےک ایبؿ ںیم ہک وج ابلس ےننہپ ےک ابفوجد یگنن ںیہ وخد یھب رمگاہ ںیہ افر

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

  ےک ابفوجد یگنن ںیہ وخد یھب رمگاہ ںیہ افر دفرسں وک یھب رمگاہ رک دیتی ںیہ ۔اؿ توروتں ےک ایبؿ ںیم ہک وج ابلس ےننہپ

     1085    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ ب٩ ابوػاٟح ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  َجزٔیْز 

بُوَ٪ بَٔضا ا٨َّٟاَض َونَٔش  َِٟبَْقٔ َيرِضٔ أَذ٧َِأب ا َٛ ُض٥ِ ٔسَیاْن  ٌَ ِو٦ْ ٣َ َٗ ٥َِٟ أََرص٤َُا  أ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َٔ ًَارَٔیاْت اْئ کَأسَیأػ٨ِ ْت 

 ٔ َِٟح٨ََّة َوََّل َیحِٔسَ٪ رٔیَحَضا َوإ ٤َِٟائ٠َٔٔة ََّل یَِسُخ٩َ٠ِ ا ِٟبُِدٔت ا أَِس٤َٔ٨ةٔ ا َٛ َُٟیوَجُس ٩ِ٣ٔ ٣َٔشَْرةٔ ٤٣ُٔیًَلْت ٣َائًَٔلْت ُرُؤُسُض٩َّ  ٪َّ رٔیَحَضا 

َذا َٛ َذا َو َٛ 

 رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس زریہ نب رحب، رجری، لیہس نب اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

ےن رفام ا دفزخ فاولں یک دف ںیمسق ایسی ںیہ ہک ںیہنج ںیم ےن ںیہن داھکی اکی مسق وت اؿ ولوگں یک ےہ ہک نج ےک اپس ولیبں یک 

ابلس ےننہپ ےک ابفوجد یگنن ںیہ فہ دومں یک رطح وکڑے ںیہ سج ےس فہ ولوگں وک امرےت ںیہ افر دفرسی مسق اؿ توروتں یک ےہ وج 

دیسوہ راےتس ےس اکہبےن فایل افر وخد یھب یکٹھب وہیئ ںیہ اس توروتں ےک رس یتخب افوٹنں یک رطح اکی رطػ ا ےک وہےئ ںیہ فہ 

 یتکس ےہ۔ تورںیت تنج ںیم دالخ ںیہن وہں یگ افر ہن یہ تنج یک وخوبش اپ ںیکس یگ تنج یک وخوبش اینت اینت اسمتف ےس وسحمس یک اج

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس نب اوباصحل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دوھہک اک ابلس ےننہپ افر وج زیچ ہن ےلم اس ےک ااہظر رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک اک ابلس ےننہپ افر وج زیچ ہن ےلم اس ےک ااہظر رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1086    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، ًبسہ ہظا٦ اب٩ ْعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَ حَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ًَِبَسةُ  ٍْ َو ث٨ََا َوٛٔی ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت یَا سَّ ا َٗ ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٣َِزأَّة   ٩ِ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َ٘ َٓ ٔلىٔی  ٌِ ٥ِ يُ َٟ ًَِلانٔی ٣َا  َ ُٗو٢ُ إٔ٪َّ َزِوظٔی أ بٔٔص َرُسو٢َ اہللٔ أَ َم لَِکَ ٌِ ٥ِ ُي َٟ ٍُ ب٤َٔا  ٤َُِٟتَظبِّ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ثَِوبَِی ُزورٕ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، دبعہ اشہؾ انب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت ےن رعض ایک 

فدن ےن ےھجم الفں زیچ دی ےہ احالہکن اس ےن ےھجم ںیہن دی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل اے اہلل ےک ر اؽ ایک ںیم اظرہ رکفں ہک ریمے اخ

 ہیلع فملس ےن رفام ا ایسی زیچ وک اظرہ رکےن فاال ہک وج زیچ اس وک ہن دی یئگ وہ فہ وھجٹ ےک ڑپکے ےننہپ فاےل یک رطح ےہ۔

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، دبعہ اشہؾ انب رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک اک ابلس ےننہپ افر وج زیچ ہن ےلم اس ےک ااہظر رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1087    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ًبسہ ہظا٦ ٓاك٤ہ حرضت اس٤ا رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِس٤َاَئ جَ  اك٤ََٔة  َٓ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ًَِبَسةُ َحسَّ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔلَی اَٟحسَّ َّی اہللُ ائَِت ا٣َِزأَْة إ ٨َّٔيیِّ َػل

ٔلىٔ  ٌِ ٥َِٟ ُي ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ َزِوظٔی ب٤َٔا  ًَلَیَّ ُج٨َاْح أَِ٪ أََتَظبَّ َض١ِ  َٓ ّة  َِٟت إٔ٪َّ لٔی َُضَّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ی 

بٔٔص ثَوِ  َم لَِکَ ٌِ ٥َِٟ ُي ٍُ ب٤َٔا  ٤َُِٟتَظبِّ  بَِی ُزورٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ اشہؾ افہمط رضحت اامس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

دختم ںیم آیئ افر اس ےن رعض ایک ریمی اکی  انک ےہ ایک ھجم رپ وکیئ انگہ ےہ ہک ارگ ںیم اس رپ ہی اظرہ رکفں ہک ریمے اخفدن 

الفں امؽ د ا ےہ احالہن ریمے اخفدن ےن ےھجم وکیئ امؽ ںیہن د ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایسی زیچ وک اظرہ رکےن ےن ےھجم 

 فاال ہک وج زیچ اےس ہن دی یئگ وہ فہ وھجٹ ےک دف ڑپکے ےننہپ فاےل یک رطح ےہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ اشہؾ افہمط رضحت اامس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دوھہک اک ابلس ےننہپ افر وج زیچ ہن ےلم اس ےک ااہظر رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ او ٌَ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا أَبُو ٣ُ ص٤َُا  َیَة لِٔکَ

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ 

 ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی رضحت اشہؾ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ابلس افر زتنی اک ایبؿ :   ابب

 دوھہک اک ابلس ےننہپ افر وج زیچ ہن ےلم اس ےک ااہظر رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، اب٩ ابی ٤ًز ابوَکیب اب٩ ابی ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َٗ یِٕب أَِخبََر٧َا و  ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ ًَلٔئ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َُکَ اََّل  َحسَّ َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ث٨ََا َوا٠َّٟ ٤ًََُز َحسَّ

ٍٔ یَا أَبَا ا َِٟب٘ٔی ا٢َ ٧َاَزی َرُج١ْ َرُجًّل بٔا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ٨َٔیأ٪ ا ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي َِٟیطٔ َرُسو٢ُ َحسَّ ٔ َت إ َٔ َِٟت ا َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ

َّی اہللُ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَُٓل٧ّا  ِوُت  ًَ ٤ََّا َز ٨ًَِٔک إ٧ٔ َ ٥ِ أ َٟ ِّی  ٔن ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

٨ََِّٜوا ب٨َُِٜٔیًٔی ِوا بٔاِسِٔم َوََّل َت  َتَش٤َّ

سن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اوبرکبی، دمحم نب العء، انب ایب رمع اوبرکبی انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ا

صخش ےن دفرسے وک عیقب ںیم ااب ااقلمس  ہہ رک آفاز دی ر اؽ اہلل اس یک رطػ وتمہج وہےئ وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ 

ا انؾ وت روھک نکیل ریمی تینک رپ ںیم ےن آپ وک رماد ںیہن ایل ہکلب ںیم ےن الفں وک اکپرا ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ریم

 تینک ہن روھک۔

 اوبرکبی، دمحم نب العء، انب ایب رمع اوبرکبی انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 داب اک ایبؿآ : ابب

 ...اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ زیاز ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًزو، ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٕ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ُب بَٔشَبًَلَ٪ أَِخبَر٧ََا  َّ٘ ٠َ٤ُِٟ ٕ َوصَُو ا ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ زٔیَاز ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ُط ب٩ِٔ ٤ًََُز َوأَخٔیطٔ  ٌَ  َس٤ٔ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ثَأ٪  ٌَْٔن َو٣ٔائَٕة یَُحسِّ ٍٕ َوأَِرَب ٥َ إٔ٪َّ أََحبَّ ٨ِ٣ُٔض٤َا َس٨ََة أَِربَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ِبُس اہللٔ َو ًَ ٔلَی اہللٔ   أَِس٤َائ٥ُِٜٔ إ

ز اد ابعد نب دبعاہلل نب رمعف، دبع اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  اربامیہ نب

 ےن اراشد رفام ا اہمترے انومں ںیم ےس اہلل ےک اہں دنسپدیہ انؾ دبعاہلل افر دبعارلنمح ںیہ۔

 اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاربامیہ نب ز اد ابعد نب دبعاہلل نب رمعف، دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًث٤ا٪، اسحاٚ جزیز، ٨٣ؼور سا٥ٟ اب٩ ابی جٌس جابز، اب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤

 َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ا٢َ إِٔسَح

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ّسا  اُظ ٣َُح٤َّ َش٤َّ َٓ ا٢َ ُؤَٟس َٟٔزُج١ٕ ٨٣َّٔا ًَُُل٦ْ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ِو٣ُُط ََّل ٧ََسًَُک ُتَشِمِّ بٔاِس٥ٔ  ب٩ِٔ أَبٔی ا َٗ



 

 

َّی اہللُ  َٓ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ًَلَی َهِضزٔظٔ  َٙ بٔاب٨ِٔطٔ َحا٠َ٣ُٔط  َٓا٧َِل٠َ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ ًَ َ٘

ِومٔی ََّل ٧ََسًَُک ُتَشِمِّ بٔاِس٥ٔ َرُسو٢ٔ ا َٗ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ّسا  ِیُتطُ ٣َُح٤َّ َش٤َّ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ُؤَٟس لٔی ًَُُل٦ْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ٔش٥ُ  ِٗ أس٥ْ أَ َٗ ٤ََّا أ٧ََا  إ٧ٔ َٓ ِوا بٔاِسِٔم َوََّل َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیًٔی  ٥َ َتَش٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   بَِی٥ُِٜ٨َ اہللٔ َػل

مل انب ایب دعج اجرب، انب دبعاہلل نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ، ااحسؼ رجری، وصنمر اس

ملس مہ ںیم ےس اکی آدیم ےک اہں ہچب دیپا وہا وت اس ےن اس اک انؾ دمحم راھک وت اےس اس یک وقؾ ےن اہک مہ ےھجت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

ااھٹ رک الچ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ال ا افر رعض ایک اے ےک انؾ رپ انؾ ںیہن ر ےنھ دںی ےگ فہ آدیم اےنپ ےٹیب وک اینپ ھٹیپ رپ 

 اہلل ےک ر اؽ ریمے اہں ہچب دیپا وہا وت ںیم ےن اس اک انؾ دمحم راھک نکیل ریمی وقؾ ےن ےھجم اہک مہ ےھجت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 رفام ا ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک ںیم ےک انؾ رپ انؾ ںیہن ر ےنھ دںی ےگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 میسقت رکےن فاال وہں افر  م ںیم میسقت رکات وہں۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ، ااحسؼ رجری، وصنمر اسمل انب ایب دعج اجرب، انب دبعاہلل نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْن، سًل٦ ب٩ ابی جٌسہ حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہ٨از ب٩ رسی، ًبثر، حؼ :  راوی

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ حَُؼِْٕن  ًَِبثَْر  ث٨ََا  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ا٢َ ُؤَٟس َٟٔزُج١ٕ ٨٣َّٔا َحسَّ َٗ سٔ اہللٔ 

٨َ٠ِا ُ٘ َٓ ّسا  اُظ ٣َُح٤َّ َش٤َّ َٓ َّطُ ُؤَٟس  ًَُُل٦ْ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ا٢َ  َٗ َّی َتِشَتأ٣َِٔزُظ  ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  لٔی ًَُُل٦ْ  ََّل ٨َِٜ٧َٔک بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َّی اہللُ َّی َتِشَتأِذَٔ٪ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِومٔی أَبَِوا أَِ٪ ی٨َُِٜونٔی بٔطٔ َحً َٗ ِیُتُط بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َوإٔ٪َّ  َش٤َّ وا بٔاِسِٔم َوََّل َٓ ا٢َ َس٤ُّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔش٥ُ بَِی٥ُِٜ٨َ  ِٗ أس٤ّا أَ َٗ ٌِٔثُت  ٤ََّا بُ إ٧ٔ َٓ ٨ََِّٜوا ب٨َُِٜٔیًٔی   َت

ر ، نیصح، مالؾ نب ایب دعجہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ایک ےہ ہک مہ 

 

ت ی
ع

انہد نب رسی، 

 آدیم ےک اہں ہچب دیپا وہا وت اس ےن اس اک انؾ دمحم راھک مہ ےن اہک بج کت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت ہن ےل ںیم ےس اکی

ےل اگ مہ ےھجت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک تینک ںیہن ر ےنھ دںی ےگ فہ آپ ےک اپس آ ا افر رعض ایک ریمے اہں ہچب دیپا وہا ںیم 

 وقؾ ےن اس ےس ااکنر ایک ہک ںیم ہی تینک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ااجزت ےک ریغب ےن اس اک انؾ ر اؽ اہلل

 

 ےک انؾ رپ راھک  ںک



 

 

 رپ تینک ہن روھک ےھجم اقمس انب رک اجیھب ایگ ےہ 

 

ت

 

 ی
ںیم  م اایتخر رکف آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی کب

 ں۔ںیم میسقت رکات وہ

ر ، نیصح، مالؾ نب ایب دعجہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ت ی
ع

 انہد نب رسی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

  اؿ ےک ایبؿ ںیماوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ

     1093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رٓاًہ ب٩ ہیث٥ واسلی خاٟس كحا٪ حؼْن :  راوی

 ٔ ٩ًَِ حَُؼِْٕن بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز اَ٪  حَّ ىٔی اٟلَّ ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ َِٟضِیَث٥ٔ ا ُة ب٩ُِ ا ًَ ا َٓ ث٨ََا رٔ ٥َِٟ  َحسَّ ٌِٔثُت  َو ٤ََّا بُ َٓإ٧ٔ یَِذَُکِ 

ٔش٥ُ بَِی٥ُِٜ٨َ  ِٗ أس٤ّا أَ َٗ 

رافہع نب مثیہ فایطس اخدل احطؿ نیصح اس دنس ےک اسھت ہی یھب دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم اقمس انب رک اجیھب ایگ وہں ںیم  م ںیم 

 میسقت رکات وہں ذموکر ںیہن ےہ۔

 رافہع نب مثیہ فایطس اخدل احطؿ نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابوسیٌس، اطح، وٛیٍ، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ  ثَىٔی أَبُو َس ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا َحسَّ ٍْ َحسَّ ٩ًَِ ث٨ََا َوٛٔی ٤ًَُِع  َ اِِل

٥َ َت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز سٔ  ٌِ َِٟح ٨ََِّٜوا ب٨َُِٜٔیًٔی َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ِوا بٔاِسِٔم َوََّل َت َش٤َّ

ٔش٥ُ بَِی٥ُِٜ٨َ َوفٔی رَٔوایَةٔ  ِٗ أس٥ٔ أَ َ٘ ِٟ ِّی أ٧ََا أَبُو ا إٔن  أَبٔی برَِکٕ َوََّل َتِٜت٨َُوا َٓ

 عد ، احش، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
سب
اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، اوب
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 اہمترے درایمؿ میسقت رکات وہں افر اوبرکب یک رفاتی ںیم )ف

 عد ، احش، فعیک، اشمع، اسمل نب ایب دعج، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
سب
 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشمع، اوب
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 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع :  راوی

ث٨ََا أَبُو  ٔش٥ُ بَِی٨َ و َحسَّ ِٗ أس٤ّا أَ َٗ ٠ٌُِٔت  ٤ََّا ُج ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٔ َو ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ  ٥ُِٜ َُکَ

اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اس دنس ےس ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک ےھجم اقمس انب ا ایگ ےہ ںیم اہمترے درایمؿ میسقت 

 رکات وہں۔

 اوبرکبی اوباعمفہی اشمع :  رافی
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 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، سًل٦، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َس٤ٔ  َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  َتاَزَة  َٗ ُت  ٌِ

َتَی أ َٓ ّسا  َیُط ٣َُح٤َّ أََراَز أَِ٪ يَُش٤ِّ َٓ ُط ًَُُل٦ْ  َٟ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ ُؤَٟس  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َجابٔز َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

وا  ا٢َ أَِحَش٨َِت اِِلَِنَؼاُر َس٤ُّ َ٘ َٓ ُط  َٟ َ َشأ  بٔاِسِٔم َوََّل َتِٜت٨َُوا ب٨َُِٜٔیًٔیَٓ

ااصنری ںیم ےس اکی  دمحم نب ینثم دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، مالؾ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

س احرض وہ رک وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع آدیم ےک اہں ہچب دیپا وہا اس اک انؾ دمحم ر ےنھ اک ارادہ ایک وت آپ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپ

 فملس ےن رفام ا ااصنر ےن ااھچ ایک ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک۔

 دمحم نب ینثم دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، مالؾ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٨٣ؼور ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ جب٠ہ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب :  راوی

اب٩ ٣ثىی اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، حؼْن برش ب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٠ی٥ سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس جابز ب٩ ًبساہلل، 

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور نرض ب٩ ط٤ی١ طٌبہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ثَىٔ  َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ح و َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ص٤َُا  َّی لِٔکَ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُس أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ی ٣َُح٤َّ

ث٨ََا ابِ  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ ًَ ٩ًَِ ب٩ُِ  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  ًَٔسٓیٕ لِٔکَ ٩ُ أَبٔی 

 ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی  حَُؼِْٕن ح و َحسَّ ُض٥ِ  ک٠ُُّ

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ُٙ ب٩ُِ ا َِٟح٨َِولٔیُّ َوإِٔسَح ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َ٪ َوحَُؼِْٔن  َتاَزَة َو٨ِ٣َُؼوٕر َوُس٠َامِیَ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََّل أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َحسَّ َٗ ًَِبٔس ا٨ِ٣َُؼوٕر  ٨َا ب٩ِٔ  ٌِ اُٟوا َس٤ٔ َٗ ٟزَِّح٩ٔ٤َ 

ٔ َحسٔ  ٥َ ب٨َِٔحو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٔس  ٌِ َِٟح ِب١ُ َسا٥َٟٔ ب٩َِ أَبٔی ا َٗ ٧َا َحسٔیَثُض٥ِ ٩ِ٣ٔ  یٔث ٩ِ٣َ َذََکِ

ا٢َ َوَزاَز ٓٔیطٔ حُ  َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٤ََّا َوفٔی َحٔسیٔث ا٨َّٟرِضٔ  ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ حَُؼِْْن  َٗ  ٪ُ َؼِْْن َوُس٠َامِیَ

ٔش٥ُ بَِی٥ُِٜ٨َ  ِٗ أس٥ْ أَ َٗ ٤ََّا أ٧ََا  إ٧ٔ َٓ  ٪ُ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ٔش٥ُ بَِی٥ُِٜ٨َ و  ِٗ أس٤ّا أَ َٗ ٌِٔثُت   بُ

، وصنمر دمحم نب رمعف نب ہلبج دمحم نب رفعج، انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش، نیصح رشب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش

نب اخدل دمحم نب رفعج، ہبعش، میلس اسمل نب ایب دعج اجرب نب دبع اہلل، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ااحسؼ نب وصنمر رضن نب ،لیم ہبعش، 

، اجرب نب دبع اہلل، اؿ اپوچنں اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اتقدہ، وصنمر امیلسؿ نیصح نب دبعارلنمح مالؾ نب ایب دعف

نیصح یک رفاتی ںیم ےہ ںیم اقمس انب رک اجیھب ایگ وہں ںیم اہمترے درایمؿ میسقت رکات وہں افر امیلسؿ ےن اہک ںیم وت اہمترے 

 درایمؿ میسقت رکےن فاال وہں۔

نب رفعج، ہبعش، وصنمر دمحم نب رمعف نب ہلبج دمحم نب رفعج، انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش،  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم :  رافی

 نیصح رشب نب اخدل دمحم نب رفعج، ہبعش، میلس اسمل نب ایب دعج اجرب نب دبعاہلل، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ااحسؼ نب وصنمر رضن نب ،لیم

 ہبعش
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 ا٪، ٤ًزو سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٨٣ٜسر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ٤٧ْر سٔی :  راوی

ث٨ََا  ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َو٣َُح٤َّ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ُس

َُّط  َٜٔسرٔ أ٧َ ٨ِ٤ُ ِٟ ٨َ٠ِا ََّل ٨َِٜ٧ٔیَک أَبَ ا ُ٘ َٓ أس٥َ  َ٘ ِٟ اُظ ا َش٤َّ َٓ وَُّل ُؤَٟس َٟٔزُج١ٕ ٨٣َّٔا ًَُُل٦ْ  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٤ٌَُٔک َس٤ٔ أس٥ٔ َوََّل ٨ُِ٧ َ٘ ِٟ ا ا

ا٢َ أَِس٥ٔ اب٨َِ  َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ًَِی٨ّا   َک 

رمعف اندق دمحم نب دبعاہلل ریمن ایفسؿ، رمعف ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ںیم ےس 

دںی ےگ افر ہن اس اکی آدیم ےک اہں ہچب دیپا وہا اس ےن اس اک انؾ اقمس راھک وت مہ ےن اس ےس اہک مہ ےھجت اوبااقلمس تینک ںیہن ر ےنھ 

تینک ےک اسھت ریتی آںیھکن ڈنھٹی وہےن دںی ےگ اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک اس اک ذرک ایک وت آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےنپ ےٹیب اک انؾ دبعارلنمح رھک ول۔

 ہنییع، انب دکنمر، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق دمحم نب دبعاہلل ریمن ایفسؿ، رمعف ایفسؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ب٩ بشلا٦ یزیس ب٩ زریٍ ًلی ب٩ ححز اس١ٌ٤ اب٩ ٠ًیہ، روح ب٩ ٗاس٥ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر جابز، اب٩ ًیی٨ہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َي ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ َحسَّ ثَىٔی أ٣َُیَّ َة  و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ حُِحز

َُِْرَ  ٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ َرِؤح ب٩ِٔ ا ص٤َُا  ٤ٌَُٔک لِٔکَ ٥ِ یَِذَُکِ َوََّل ٨ُِ٧ َٟ َّطُ   أ٧َ

 ًَِی٨ّا

ل انب ہیلع، رفح نب اقمس دمحم نب دکنمر اجرب، انب ہنییع اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی  اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع
مع
س

یلع نب رجح ا

 دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم مہ ریتی آںیھکن اس تینک ےک اسھت ڈنھٹی ںیہن وہےن دںی ےگ ذموکر ںیہن۔



 

 

ل انب ہیلع،  :  رافی
مع
س

 رفح نب اقمس دمحم نب دکنمر اجرب، انب ہنییعاہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع یلع نب رجح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اوب ااقلمس تینک ر ےنھ یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب ٣ح٤س ب٩ سْری٩ ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٕب َو  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

٥َ َتَش  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٨ََِّٜوا ب٨َُِٜٔیًٔی ٣َُح٤َّ ِوا بٔاِسِٔم َوََّل َت َّ٤

ا٢َ  ُت  َٗ ٌِ ١ِ َس٤ٔ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو  ٤ًَِْزو 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اویب دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 ۔ےہ ہک اوبااقلمس ےن رفام ا ریمے انؾ رپ انؾ روھک نکیل ریمی تینک رپ تینک ہن روھک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، اویب دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

  یک اممتعن افر انومں ںیم ےس وج انؾ بحتسم ںیہ اؿ ےک ایبؿ ںیماوب ااقلمس تینک ر ےنھ

     1101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوسٌیس اطخ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ًزی اب٩ ٤٧ْر، اب٩ ازریص س٤اک  :  راوی

 ، ٣ِْرہ ب٩ طیٌبہ حرضت ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہب٩ رحب، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١

ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َو٣َُح٤َّ  ٕ َوأَبُو َس ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ُى َّٔلب٩ِٔ َحسَّ ِٔ ٨َزٔیُّ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا

اُٟوا َحسَّ  َٗ  ٕ ا٢َ ٤َُ٧ِْر َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤َُِِْٟٔرة ٩ًَِ ا ٤ََة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َّ٤َٟ  

َذا  َٛ ِب١َ ًٔیَسی بََٜٔذا َو َٗ ُؤَ٪ یَا أُِخَت َصاُروَ٪ َو٣ُوَسی  ٥ُِ َتِْقَ َّٜ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔس٣ُِت ٧َِحَزاَ٪ َسأَُٟونٔی  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َٗ ٔس٣ُِت  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ

أٟٔحْ وَ٪ بٔأ٧َِبَٔیائٔض٥ِٔ َواٟؼَّ َُّض٥ِ کَا٧ُوا ُيَش٤ُّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ َذَٟٔک  ُِٟتُط  َ ٥َ َسأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِب٠َُض٥ِ َػل َٗ  َن 



 

 

نب ریمن، انب ادرسی امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش دمحم نب ینثم، زنعی ا

ا 
َ
ت ہ رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ںیم رجناؿ آ ا وت ولوگں ےن ھجم ےس وپاھچ  م ےن )ي 

ب ع

 

س
ریغمہ نب 

فَؿ( زپاھ ےہ احالہکن رضحت ومٰیس رضحت ٰیسیع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اینت دمت 
ُ
ار
َ
َ ه

 

ْ

 

خ
ُ
ےلہپ زگرے ںیہ بج ںیم ر اؽ اہلل أ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وہ

 اایبنء افر زگرے فیہ کین آدویمں ےک انومں رپ اےنپ انؾ رےتھک ےھت۔

دبعاہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش دمحم نب ینثم، زنعی انب ریمن، انب ادرسی امسک نب رحب، ہمقلع نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب :  رافی

ت ہ رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ب ع

 

س
 فالئ، ریغمہ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ربے انؾ ر ےنھ یک

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوبرک ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ س٤زہ یحٌی ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ حرضت س٤زہ رضی اہلل  :  راوی

 ٨ًہ ب٩ ج٨سب تٌالٰی 

 ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٩ًَِ َس٤َُزَة و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِْٔن  َٛ ٩ًَِ اٟزُّ

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا ا٢َ ٧ََضا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ َٗ ٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨َِسٕب  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  َِْن یَُحسِّ َٛ اٟزُّ

 ٍٕ ٔ ٠ََح َوَربَإح َوَيَشإر َو٧َآ ِٓ ةٔ أَِس٤َإئ أَ ٌَ ٨َا بٔأَِرَب َ٘ َ َرٗٔی ٥َ أَِ٪ نَُشِمِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 رمتعم نب امیلسؿ رمسہ ییحی رمتعم نب امیلسؿ رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دنجب ےس ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب

  اےنپ الغومں ےک اچر انؾ احلف رابح اسیر افر انعف ر ےنھ ےس عنم رفام ا۔

 م
ہ ئ

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 نب امیلسؿ رمسہ ییحی رمتعم نب امیلسؿ رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دنجب ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب رمتعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، اب٩ ربیٍ اب٨ہ س٤زہ ب٩ ج٨سب حرضت س٤زہ ب٩ ج٨سب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨ِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٍٔ ِْٔن ب٩ِٔ اٟزَّبٔی َٛ ٩ًَِ اٟزُّ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ و َحسَّ َٗ َّی  َسٕب  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ا ٌّ ٔ ٠ََح َوََّل ٧َآ ِٓ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل ُتَش٥ِّ ًَُُل٣ََک َربَاّحا َوََّل َيَشاّرا َوََّل أ  اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، رجری، انب رعیب اہنب رمسہ نب دنجب رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

  فملس ےن اراشد رفام ا اےنپ ڑلےک اک انؾ رابح اسیر احلف افر انعف ہن روھک۔ہیلع

 ہبیتق نب دیعس، رجری، انب رعیب اہنب رمسہ نب دنجب رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص زہْر ٨٣ؼور ہًل٢ ب٩ يشاٖ ربیٍ ب٩ ٤ًی٠ہ س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص حَ  ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ َس٤َُزَة َحسَّ ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُِی٠ََة  ٩ًَِ َربٔی  ٕٖ ٩ًَِ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ سَّ

ٍْ ُسِبَحا ٔلَی اہللٔ أَِربَ ِٟکًََل٦ٔ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحبُّ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟح٤ُِس ب٩ِٔ ُج٨َِسٕب  َط إَّٔلَّ اہللُ  َ٪ اہللٔ َوا َٟ ٔ ِ َوََّل إ

َْنَّ ًَُُل٣ََک َيَشاّرا َوََّل َربَاّحا َوََّل ٧َحٔیّحا َو  َک بٔأَیِّض٩َّٔ بََسأَِت َوََّل ُتَش٤ِّ بَرُ ََّل َيرُضُّ ِٛ ًََٓل َواہللُ أَ و٢ُ أَث٥ََّ صَُو  ُ٘ ََّک َت إ٧ٔ َٓ ٠ََح  ِٓ ََّل أَ

 ٍْ ٤ََّا ص٩َُّ أَِربَ و٢ُ ََّل إ٧ٔ ُ٘ َی َٓ ًَلَیَّ  َیُٜوُ٪  ًَل َتزٔیُس٪َّ  َٓ 

ت لہ رمسہ نب دنجب رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دنجب ےس 
م
ع
ادمح نب دبعاہلل نب ویسن زریہ وصنمر الہؽ نب اسیػ رعیب نب 

 ِ
َ
ااَؿ اّلّل
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
ا رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک زندکی بس ےس ز ادہ وبحمب املکت اچر ںیہ )

َ
ل
َ
ِ ف
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ج
لْ

ا
َ
ف

 افر ےھجت اس ںیم ےس یسک یھب ہملک وک رشفع رکان اصقنؿ ہن دے اگ افر  م اےنپ ےچب اک انؾ
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ُ افر اّللّ
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
اسیر رابح حیجت افر احلف ہن  ِإلَة

فر  اد روھک ہی اافلظ اچر یہ ںیہ اںیہن ز ادہ ےک اسھت ریمی رانھک ویکہکن  م وہک ےگ الفں ینعی احلف افر فہ ہن وہاگ وت ےنہک ےہک اگ ںیہن ےہ ا

 رطػ وسنمب ہن رکان۔

ت لہ رمسہ نب دنجب :  رافی
م
ع
 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن زریہ وصنمر الہؽ نب اسیػ رعیب نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزہی٥ جزیز، ا٣یہ ب٩ بشلا٦ یزیس ب٩ زریٍ روح اب٩ ٗاس٥ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف،  :  راوی

 طٌبہ، ٨٣ؼور زہْر جزیز، روح زہْر طٌبہ

ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ حَ  ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦ٕ َحسَّ ثَىٔی أ٣َُیَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََرنٔی َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح أس٥ٔ سَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوْح َوصَُو اب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ  ح و َحسَّ ٔ ُزَصِْر ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بٔإِٔس٨َاز ُض٥ِ  َبُة ک٠ُُّ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ب٩ُِ َج

٠َِیَص ٓٔیطٔ إَّٔلَّ ذَِٔکُ  َٓ َبَة  ٌِ ا َحٔسیُث ُط تٔطٔ َوأ٣ََّ ٕ بٔ٘ٔؼَّ ٤َِٜٔث١ٔ َحٔسیٔث ُزَصِْر َٓ ٕ َوَرِوٕح  ا َحٔسیُث َجزٔیز أ٣ََّ ٥ِ یَِذَُکِ َٓ َٟ ًَل٦ٔ َو ُِ ِٟ  َتِش٤َٔیةٔ ا

ِٟکًََل  ٍَ ا  ٦َ اِِلَِربَ

ااحسؼ نب اربمیہ رجری، اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع رفح انب اقمس دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر زریہ رجری، رفح 

ت زریہ ہبعش، اؿ نیت اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ رضحت ہبعش یک دحثی ںیم ےچب اک انؾ ر ےنھ اک ذرک ےہ افر اچر املک

 ذرک ںیہن ںیہ۔

ااحسؼ نب اربمیہ رجری، اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع رفح انب اقمس دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر زریہ  :  رافی

 رجری، رفح زریہ ہبعش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ روح اب٩ جزیخ، ابو زبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ أَحِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ٕٕ َحسَّ وَُّل ٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي

ةَ  َٛ لَی َوبٔبََر ٌِ ٩ًَِ أَِ٪ يَُشِمَّ بَٔی ٥َ أَِ٪ ی٨ََِهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک ث٥َُّ َرأَیُِتطُ  أََراَز ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ ذَٟ ٍٕ َوب٨َِٔحو ٔ ٠ََح َوبَٔیَشإر َوب٨َٔآ ِٓ َ َوبٔأ

 ٩ًَِ ٥ِ ی٨ََِط  َٟ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ِ َطِیّئا ث٥َُّ  ُ٘ ٥ِ٠َ َي َٓ ٨ًََِضا  ُس  ٌِ ََٜت َب ٩ًَِ  َس َذَٟٔک ث٥َُّ أََراَز ٤ًَُزُ أَِ٪ َی٨َِهی 

طُ  َذَٟٔک ث٥َُّ  َٛ  َتَز



 

 

 ےس دمحم نب ادمح نب ایب فلخ رفح انب رججی، اوب زریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رھپ ںیم ےن داھکی رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلعی ربتک احلف افر اسیر افر انعف فریغہ انؾ ر ےنھ ےس عنم رفامےن اک ارادہ رفام ا

ہک اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس اخومش وہ ےئگ افر اس ابرے ںیم ھچک ہن رفام ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ااقتنؽ 

 د ا۔رفام ےئگ افر اس ےس عنم ہن رفام ا رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس عنم رکےن اک ارادہ ایک نکیل وییہن رےنہ 

 دمحم نب ادمح نب ایب فلخ رفح انب رججی، اوب زریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایب

     1107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١ زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌی ب٩ سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ  :  راوی

 اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوُز  ث٨ََا َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ َصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ٌٔیٕس  ا٢َ  َوَس َیِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ ًَأػَیَة َو ََّر اِس٥َ  َُْ  ٥ََّ٠

 ٩ًَِ ا٢َ أَِح٤َُس ٣َکَاَ٪ أَِخبََرنٔی  َٗ  أ٧َِٔت َج٤ٔی٠َُة 

اہلل ادمح نب لبنح زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس دیبع اہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض 

ِ  یک ہگج اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 

ن
َ
 َ
 ْ

 

خ
َ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اعہیص اک انؾ دبتلی رک د ا افر رفام ا وت ہلیمج ےہ افر ادمح ےن أ

 نَعْ اک ظفل ذرک ایک ےہ۔

 ادمح نب لبنح زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس دمحم نب اشبر، ییحی نب دیعس دیبعاہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حشب ب٩ ٣وسٰی ح٤از ب٩ س٤٠ہ ًبیساہلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ًُبَِیٔس  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ اہللٔ 

٥َ َج٤ٔی٠َةَ ابِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤َّ َٓ ًَأػَیُة  ََٟضا  ا٢ُ  َ٘ ٤ََز کَا٧َِت يُ ٌُ ٔ  ٨َّة ٟ

اوبرکب نب ایب ہبیش، بسح نب ومٰیس امحد نب ہملس دیبع اہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمع ریض 

  یک اکی یٹیب وک اعہیص اہک اجات اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ ہلیمج راھک۔اہلل اعتٰیل ہنع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، بسح نب ومٰیس امحد نب ہملس دیبعاہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

الٰی ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًزو ٤ًزو سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣ولی آ٢ ك٠حہ َکیب حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌ :  راوی

 ٨ًہ

بِ  ًَ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِحَة 

 ٢َ َحوَّ َٓ ا٢َ کَا٧َِت ُجَویِزٔیَُة اِس٤َُضا بَزَّةُ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ُظ  َُکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِس٤ََضا ُجَویِزٔیََة َوکَاَ٪ یرَِکَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَبَّإض  ُت اب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕب  ٩ًَِ َُکَ َد ٩ِ٣ٔ ٨ًَِٔس بَزََّة َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ا٢َ ََخَ َ٘  أَِ٪ ُي

نمح ومیل آؽ ہحلط رکبی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف اندق انب ایب رمعف رمعف ایفسؿ، دمحم نب دبعارل

ہک ہی اہک وجریہی اک انؾ ربہ اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ دبؽ رک وجریہی راھک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اندنسپ رکےت ےھت 

 ُ

 

ِعْت
م َ
س

اٍس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اافلظ ںیہ۔ اجےئ فہ ربہ ینعی یکین ےس  لک ایگ رکبی ےس   َع َّ
َ

 

ْ  اب 

 رمعف اندق انب ایب رمعف رمعف ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح ومیل آؽ ہحلط رکبی رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًلاء، ب٩ ابی ٣ی٤و٧ہ ابورآٍ  :  راوی



 

 

 ب٩ ٣ٌاذ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابوطٌبہ، ًلاء ب٩ ابو٣ی٤و٧ہ رآٍ ابوہزیزہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  اُٟوا َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج

ث٨ََا أَبٔی ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َیِ  اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ُث  ٍٕ یَُحسِّ ٔ ُت أَبَا َرآ ٌِ ٩ًَِ ٤ُو٧ََة َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َزی٨ََِب کَاَ٪ اِس٤َُضا بَزَّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ َّی ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِی٤ُو٧ََة  اَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤َّ َٓ َشَضا  ِٔ ِّی َن ٘ٔی١َ تُزَك َٓ َة 

 َ ث ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َٗ إر و  َِٟحٔسیٔث َٟٔضُؤََّلٔئ زُوَ٪ اب٩ِٔ َبظَّ ُى ا ِٔ َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزی٨ََِب َو َبةَ اہللُ  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج  ٨َا ٣َُح٤َّ

 نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اطعء، نب ایب ومیمہن اوبراعف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم

اعمذ دیبع اہلل نب اعمذ اوبہبعش، اطعء نب اوبومیمہن راعف اوبرہریہ زبنی ربہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

  وت اےس اہک ایگ ہک فہ ازوخد اپزیکہ  یتن ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ زبنی رھک د ا۔زبنی اک انؾ ربہ اھت

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اطعء، نب ایب ومیمہن اوبراعف اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 اہلل نب اعمذ اوبہبعش، اطعء نب اوبومیمہن راعف اوبرہریہدیبعاہلل نب اعمذ دیبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ربے انؾ ر ےنھ یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ابوَکیب ابواسا٣ہ وٟیس ب٩ ٛثْر ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، زی٨ب ب٨ت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ حرضت زی٨ب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ب٩ ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و حَ  ثَىٔی إِٔسَح ٕ َحسَّ ثْٔر َٛ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ  ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ سَّ

َش٤َّ  َٓ َِٟت کَاَ٪ اِسِٔم بَزََّة  ا َٗ ثَِتىٔی َزی٨َُِب ب٨ُِٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ًََلإئ َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ انٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اَصا َزی٨ََِب  َش٤َّ َٓ ٠َِیطٔ َزی٨َُِب ب٨ُِٔت َجِحٕع َواِس٤َُضا بَزَّةُ  ًَ َِٟت َوَزَخ٠َِت  ا َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزی٨ََِب 

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اوبرکبی اوبااسہم فدیل نب ریثک دمحم نب رمعف نب اطعء، زبنی تنب اؾ ہملس رضحت زبنی ریض اہلل 

ؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریما انؾ ربہ اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریما انؾ زبنی رھک د ا اعتٰیل اہنع نب ا

 آپ ےک اپس زبنی تنب شحج آںیئ اؿ وک انؾ یھب ربہ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ زبنی رھک د ا۔

اوبرکبی اوبااسہم فدیل نب ریثک دمحم نب رمعف نب اطعء، زبنی تنب اؾ ہملس رضحت زبنی  ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، :  رافی



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ربے انؾ ر ےنھ

     1112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َیز ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ًََلإئ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ یَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت لٔی َزی٨َُِب ب٨ُِٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ ِیُت اب٨ًَِٔی بَزََّة  یُت بَزََّة َس٤َّ ٩ًَِ َصَذا أَّلِس٥ٔ َوُس٤ِّ ٥َ ٧ََهی 

ا٢َ َرُسو َ٘ اُٟوآَ َ٘ َٓ ِٟبٔرِّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٥ُ٠ًَِ بٔأَص١ِٔ ا َُٔش٥ُِٜ اہللُ أَ وا أَِن ُّٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل تُزَ َّی اہللُ  وَصا َزی٨ََِب  ٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َس٤ُّ َٗ یَضا   ب٥َٔ نَُش٤ِّ

اہلل اعتٰیل ہنع نب اطع ےس رفاتی ےہ  رمعف اندق اہمش نب اقمس ثیل، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب اطعء، رضحت دمحم نب رمع ریض

 ےہ افر ہک ںیم ےن اینپ یٹیب اک انؾ ربہ راھک وت ےھجم زبنی تنب اوبہملس ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی انؾ ر ےنھ ےس عنم رفام ا

ہن وہکں اہلل یہ  م ںیم یکین رکےن فاولں وک اجاتن ےہ ریما انؾ ربہ راھک ایگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اےنپ انؾ وک اپزیکہ 

 احصہب ےن رعض ایک مہ رھپ اس اک ایک انؾ رںیھک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس اک انؾ زبنی روھک۔

 رمعف اندق اہمش نب اقمس ثیل، سیدی نب ایب بیبح، دمحم نب رمعف نب اطعء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اشنہشہ انؾ ر ےنھ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اشنہشہ انؾ ر ےنھ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

١ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اح٤س اطٌثی سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوز٧از اْعد حرضت سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی اح٤س ب٩ ح٨ب :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ِٔلَحِ  ِٔ ثٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس َ َحسَّ ثٔیُّ أَِخبََر٧ ٌَ ا٢َ اِِلَِط َٗ ا٢َ ٤ََس  َٗ ا و 



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ا٢َ إٔ٪َّ  اِْلََخَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٍَ اِس٥ٕ ٨ًَِٔس اہللٔ َرُج١ْ َتَشِمَّ ٠٣ََٔک اِِل٣ًََِلٔک َزاَز ا ثٔیُّ أَِخ٨َ ٌَ ا٢َ اِِلَِط َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة فٔی رَٔوایَتٔطٔ ََّل ٣َأَٟک إَّٔلَّ اہللُ 

 ٍَ ا٢َ أَِوَؿ َ٘ َٓ  ٍَ ٩ًَِ أَِخ٨َ ٤ًَِزٕو  ُِٟت أَبَا  َ ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َسأ َٗ َیاُ٪ ٣ِٔث١ُ َطاَصاِ٪ َطاِظ و  ِٔ ا٢َ ُس َٗ 

ی ادمح نب لبنح اوب

 

عئ

 

ش

ی ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعس نب رمعف ا

 

عئ

 

ش

رکب نب ایب ہبیش، ادمح ا

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل ےک زندکی بس ےس ربا انؾ ہی ےہ ہک یسک آدیم اک انؾ اشنہشہ راھک اجےئ 

اِک اک بلطم ابداشوہں انب ایب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم اہلل ےک  ا َ
ْ
ْم
َ
ا  اْلْ
َ
ا وکیئ اشنہشہ ںیہن اک ااضہف ایک ےہ رضحت ایفسؿ ےن اہک لََمِ

ع اک ینعم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک بس ےس ز ادہ 

 

ی

 

د

ےک ابداشہ ےہ افر ادمح نب لبنح ےن اہک ںیم ےن اوبرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ا

 ذلیل۔

ی ادمح نب لبنح :  رافی

 

عئ

 

ش

ی ایفسؿ نب ہنییع، اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  دیعس نب رمعف ا

 

عئ

 

ش

اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح ا

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اشنہشہ انؾ ر ےنھ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1114    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صَ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  َذا ٣َا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی اہللٔ َیِو٦َ اہللٔ َػل ٥َ أََُِیُى َرُج١ٕ 

 ًَ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوأَِخَبُثُط َوأََُِیُوُط   ٠َِیطٔ َرُج١ٕ کَاَ٪ ُيَشِمَّ ٠٣ََٔک اِِل٣ًََِلٔک ََّل ٠٣ََٔک إَّٔلَّ اہللُ ا

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ااحدثی 

  ماتم ےک دؿ اہلل ےک زندکی بس ےس وغبمض افر دب رتنی آدیم فہ ںیم ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 وہاگ سج اک انؾ اشنہشہ راھک ایگ وہاگ اہلل ےک  ااےئ وکیئ ابداشہ ںیہن۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک

 آداب اک ایبؿ :   ابب

فالدت ےک دؿ اس اک انؾ ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر 

 اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبساَّلًلی ب٩ ح٤از ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ َذَصِبُت بٔ َٗ ٕک 

َّی اہللُ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ أَبٔی ك٠ََِحَة اِِلَِنَؼارٔیِّ إ ًََبائَٕة یَِض٨َأ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن ُؤَٟس َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ  

ُض٩َّ ث٥َُّ  َٛ ًَل َٓ اص٩َُّ فٔی ٓٔیطٔ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ُِٟتطُ َت٤ََزإت  ٨َاَو َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ َک َت٤ِْز  ٌَ ا٢َ َص١ِ ٣َ َ٘ َٓ َٟطُ  ٌّْٔرا  ٔيیِّ َب َٓا اٟؼَّ َز  َِ َٓ  ١َ ٌَ َح َٓ ٤َحَّطُ فٔی ٓٔیطٔ  َٓ

 ًَ اُظ  ٤َِز َوَس٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حُبُّ اِِلَِنَؼارٔ اٟتَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُوطُ  ٔيیُّ یََت٤٠ََّ  ِبَس اہللٔ اٟؼَّ

 ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب اوبہحلط دبعاالیلع نب امحد امحد نب ہملس اثتب نب اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ااصنری یک فالدت ےک دعب اےس ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ےل رک احرض وہا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس فتق تخس اکؾ ںیم 

 رعض ایک وغشمؽ ےھت ینعی اےنپ افٹن وک رفنغ لم رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ریتے اپس وجھکرںی ںیہ ںیم ےن

 ی اہں افر ںیم ےن ھچک وجھکرںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم شیپ ںیک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن اےنپ ہنم ںیم ڈاؽ 

 رک ابچ ا رھپ اس ےچب اک ہنم وھکؽ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ےچب ےک دنمہ ںیم ڈاؽ د ا ہچب ےن اےس وچانس رشفع رکد ا وت ر اؽ

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر وک وجھکرںی دنسپدیہ ںیہ افر اس اک انؾ دبعاہلل راھک۔

 دبعاالیلع نب امحد امحد نب ہملس اثتب نب اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل  دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ

 ایبؿ ںیم ۔اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک 
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ ًو٪ اب٩ سْری٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  راوی



 

 

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ اب٩ِْ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ِوٕ٪  ًَ ٨َا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ 

١َ ابِىٔی ٌَ َٓ ا٢َ ٣َا  َٗ ٍَ أَبُو ك٠ََِحَة  ا َرَج َّ٤٠َ َٓ ٔيیُّ  بَٔف اٟؼَّ ُ٘ َٓ َد أَبُو ك٠ََِحَة  رَخَ َٓ َِٟت أ٦ُُّ ُس  ِٔلَبٔی ك٠ََِحَة َيِظَتکٔی  ا ٠َِی٥ٕ صَُو أَِس٩َُٜ َٗ

 َ٠ َٓ ٔيیَّ  َِٟت َواُروا اٟؼَّ ا َٗ  َْ ا رَفَ َّ٤٠َ َٓ ی ث٥َُّ أََػاَب ٨ِ٣َٔضا  شَّ ٌَ َت َٓ َظاَئ  ٌَ ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ بَِت إ ََْٓقَّ ا کَاَ٪  ا أَِػَبَح أَبُو ك٠ََِحَة أَتَی َرُسو٢َ ٤٣َّٔ َّ٤

ا٢َ أَِْعَ  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی أَبُو اہللٔ َػل َ٘ َٓ ََٟسِت ًَُُل٣ّا  َو َٓ َُٟض٤َا  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِسُت٥ِ ا٠َِّٟی٠ََة 

 ًَ َّی اہللُ  َتَی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِتَٔی بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی َتأ ثَ ك٠ََِحَة اِح٠ِٔ٤ُط َحً ٌَ ٥َ َوَب ُط بَٔت٤ََزإت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٌَ ِت ٣َ

أََخَذَصا ا٨َّٟٔيیُّ  َٓ ٥ِ َت٤ََزاْت  ٌَ اُٟوا َن َٗ ُط َطِیْئ  ٌَ ا٢َ أ٣ََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََخَذُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َضا َٓ َِ ـَ ٤َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ُ ٔيیِّ ث ٠ََضا فٔی فٔی اٟؼَّ ٌَ َح َٓ ِبَس اہللٔ ث٥َُّ أََخَذَصا ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ  ًَ اُظ  َُٜط َوَس٤َّ  ٥َّ َح٨َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب توؿ انب ریسنی اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 فاسپ آےئ وت وپاھچ ریمے ےس رفاتی ےہ ہک اوبہحلط اک اٹیب امیبر اھت اوبہحلط ںیہک ابرہ رشتفی ےل ےئگ وت ہچب وفت وہایگ بج ا

 

حة
طل
فب 

ی ےس تبحص ےٹیب ایک ایک احؽ ےہ اؾ میلس ےن اہک فہ ےلہپ ےس اافہق ںیم ےہ رھپ اںیہن اشؾ اک اھکان شیپ ایک اوبہحلط ےن اھکان اھک ا رھپ اینپ ویب

 ےن ر اؽ اہلل یلص

 

حة
طل
اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض  یک بج افرغ وہےئ وت اؾ میلس ےن اہک ےچب وک دنف رک دف بج حبص وہیئ وت اوب

وہ اس یک ربخ دی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ےن رات وک تبحص یھب یک وت اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع 

 ےن ےھجم اہک ہک اےس ااھٹ رک یبن فملس ےن رفام ا اے اہلل اؿ دفونں ےک ےئل ربتک اطع رفام ا انچہچن اؾ میلس ےک اہں ہچب دیپا وہا وت اوبہحلط

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل اجؤ اسن اےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم الےئ افر اؾ میلس ےن ھچک وجھکرںی یھب اسھت 

  ی اہں وجھکرںی ںیہ آپ جیھب دںی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہچب ےک ےل وک رفام ا ایک اس ےک اسھت وکیئ زیچ یھب ےہ احصہب ےن رعض ایک

 ےن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ےل رک ابچ ا رھپ اؿ وجھکرفں وک ہچب ےک ہنم ںیم ڈاؽ د ا رھپ اس ےک اتول ےس اگل ا افر اؿ وجھکرفں وک ہچب

 ہنم ںیم ڈاؽ د ا۔

 اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب توؿ انب ریسنی اسن نب امکل، رضحت اسن ریض :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب 



 

 

 اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، حا٣س ب٩ ٣شٌسہ اب٩ ًو٪ ٣ح٤س ب٩ ا٧ص :  راوی

ٔ َحسَّ  ٩ًَِ أ٧ََٕص بَٔضٔذظ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  َسَة َحسَّ ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َِش ث٨ََا َح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ةٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث َیزٔیَس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟ٘ٔؼَّ  ا

 دمحم نب اشبر، احدم نب دعسمہ انب توؿ دمحم نب اسن، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، احدم نب دعسمہ انب توؿ دمحم نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتس

 اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ابواسا٣ہ بزیس ابوبززہ ابو٣وسی حرضت ابو٣وسی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ بزاز، اطعی ابوَکیب :  راوی

ث٨ََا اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ اِِلَِط ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  أَبُو أَُسا٣ََة 

ا٢َ ُؤَٟس لٔی ُُ  َٗ ٕ أَبٔی ٣ُوَسی  َُٜط بَٔت٤َِزة اُظ إٔبَِزاصٔی٥َ َوَح٨َّ َش٤َّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أََتِیُت بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ًَل٦ْ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رباد، ارعشی اوبرکبی اوبااسہم ربدی اوبربدہ اوبومیس رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اہں 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ال ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ اربامیہ راھک افر وجھکر ےس یٹھگ دی۔ ہچب دیپا وہا وت ںیم اےس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب رباد، ایعش اوبرکبی اوبااسہم ربدی اوبربدہ اوبومیس رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل  دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ

 رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ 

     1119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسٰی ابوػاٟح طٌیب اب٩ اسحاٚ ہظا٦ ب٩ ْعوہ ْعوہ اب٩ زبْر ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر ب٩ زبْر :  راوی

 ٌَ ث٨ََا ُط ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَبُو َػأٟٕح َحسَّ َِٟح ث٨ََا ا ٔ َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر ثَىٔی ُْعِ َوَة َحسَّ َٙ أَِخبََرنٔی صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ىٔی اب٩َِ إِٔسَح ٌِ ِیْب َي



 

 

 ٔ َجِت أَِس٤َاُء ب٨ُِٔت أَبٔی برَِکٕ حَْٔن َصاَجَزِت َوه اََّل ََخَ َٗ َُّض٤َا  ٔ أ٧َ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر اك٤َُٔة ب٨ُِٔت ا َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َو ٌَ ٔ  َی حُِبلَى بٔ اٟزُّبَِْر

 ًَ َّى اہللُ  ٔلَى َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔٔشِت إ َجِت حَْٔن نُ َبإء ث٥َُّ ََخَ ُ٘ ِبٔس اہللٔ بٔ ٌَ َٔٔشِت بٔ ُ٨ َٓ َُٗباّء  ٔس٣َِت  َ٘ أََخَذُظ َٓ َٓ َُٜط  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔیَُح٨ِّ

ُط فٔی حَ  ٌَ َوَؿ َٓ ٥َ ٨ِ٣َٔضا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ِب١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ّة ٠َِ٧َت٤ُٔشَضا  ًَ َِٜث٨َا َسا ٤َ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَا بَٔت٤َِزةٕ  ِحزٔظٔ ث٥َُّ َز

َّى اہللُ  ُٙ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟزٔی ٢َ َشِیٕء َزَخ١َ بَِل٨َُط  إٔ٪َّ أَوَّ َٓ َضا فٔی ٓٔیطٔ  َ٘ َضا ث٥َُّ َبَؼ َِ ـَ ٤َ َٓ َٟ أَِ٪ ٧َحَٔسَصا  ا َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِت أَِس٤َاُء  

ٍَ َر  ٔ ٍٔ ٔس٨َْٔن أَِو ث٤ََإ٪ ٟٔیَُبای ًَِبَس اہللٔ ث٥َُّ َجاَء َوصَُو اب٩ُِ َسِب اُظ  ٠َِیطٔ َوَس٤َّ ًَ َّى  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ ٣ََشَحُط َوَػل ًَ َّى اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

َّى ا ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓتََبشَّ َٝ اٟزُّبَِْرُ  ٔ طُ َوأ٣َََزُظ بَٔذٟ ٌَ َِٟیطٔ ث٥َُّ بَاَي ٔ بًّٔل إ ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َرآُظ ٣ُ  ہللُ 

مکح نب ومٰیس اوباصحل بیعش انب ااحسؼ اشہؾ نب رعفہ رعفہ انب زریب افہمط تنب ذنمر نب زریب اامس تنب اوبرکب رضحت رعفہ ریض 

ت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع احتل م ل ںیم اہلل اعتٰیل ہنع نب زریب افر افہمط تنب ذنمر نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضح

رجہت ےک ےئل ںیلچ بج ابق آںیئ وت دبعاہلل دیپا وہےئ رھپ فہ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم یٹھگ ےک ےئل احرض وہںیئ وت ر اؽ اہلل یلص 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ مہ وھتڑی اہلل ہیلع فملس ےن دبعاہلل اک اؿ ےس ےل ایل افر اینپ وگد ںیم اھٹب رک وجھکر وگنمایئ رضح

دری وجھکرںی التش رکےت رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ابچ رک اس اک اعلب دنہ ہچب ےک ہنم ںیم ڈاال سپ بس ےس یلہپ زیچ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ہچب اہھت ریھپا افر وج اس ہچب ےک ہنم ںیم یئگ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک اعلب اھت اامس ےن اہک رھپ آپ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ دبعاہلل راھک رھپ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم است  ا آھٹ اسؽ یک رمع ںیم 

اےس اپین رطػ آےت داھکی رضحت زریب ےک مکح رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تعیب رکےن ےک ےئل احرض وہا وت ر اؽ اہلل ےن بج 

 وت رکسماےئ رھپ اےس تعیب رک ایل۔

 مکح نب ومٰیس اوباصحل بیعش انب ااحسؼ اشہؾ نب رعفہ رعفہ انب زریب افہمط تنب ذنمر نب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿآداب اک ایب :   ابب

ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل  دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ

 اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء ابواسا٣ہ ہظا٦ ، اس٤اء :  راوی

 َّ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اَٟحسَّ ٌَ ٔ َضا َح٠َ٤َِت بٔ زُّبَِْر



 

 

َبإئ ث٥َُّ أََتیِ  ُ٘ َِٟستُُط بٔ َو َٓ َبإئ  ُ٘ ُِٟت بٔ ٨َزَ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  أََتِیُت ا َٓ ِجُت َوأ٧ََا ٣ُت٥ٌّٔ  رَخَ َٓ َِٟت  ا َٗ ََّٜة  ٠َِیطٔ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٔ َضا ث٥َُّ َت َِ ـَ ٤َ َٓ  ٕ ًَا بَٔت٤َِزة ٔ ث٥َُّ َز ُط فٔی َحِحزٔظ ٌَ َوَؿ َٓ  ٥َ َّی اہللُ َوَس٠َّ ُٙ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُط رٔی َٓ ٢َ َطِیٕئ َزَخ١َ َجِو کَاَ٪ أَوَّ َٓ ١َ فٔی ٓٔیطٔ 

 ٔ ٢َ ٣َِوُٟوزٕ ُؤَٟس فٔی اِْل ٠َِیطٔ َوکَاَ٪ أَوَّ ًَ ُط َوبَزََّک  َٟ ًَا  ٤َِزةٔ ث٥َُّ َز َٜطُ بٔاٟتَّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َح٨َّ  ِسًَل٦

ؾ ، اامسء ےس رفاتی ےہ ہک فہ ہکم ںیم دبعاہلل نب زریب ےس احیلم یھت بج ںیم ہکم ےس ت یل وت ںیم ےن اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم اشہ

 اےس ابقء ںیم منج د ا رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس اینپ وگد ںیم اھٹب

 رک ہچب ےک ہنم ںیم اعلب ڈاال افر بس ےس یلہپ زیچ وج اس ےک ٹیپ ںیم یئگ فہ ر اؽ اہلل اک اعلب ایل رھپ وجھکرںی وگنماںیئ اؿ وک ابچ

ابمرک اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن اںیہن وجھکر یک یٹھگ دی رھپ اس ےک ےئل ربتک یک داع یک افر ہی بس ےس ےلہپ ےچب ےھت 

 وج املسمونں ےک اہں دیپا وہےئ۔

 دمحم نب العء اوبااسہم اشہؾ ، اامسء اوبرکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ےک دؿ اس اک انؾ ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر فالدت 

 اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔

     1121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ء ب٨ت ابوبرک ػسیٙابوبرک ب٩ ابی طبیہ خاٟس ب٩ ٣د٠س ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ اس٤ا :  راوی

٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ   ٕ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ٣ُِشضٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََّضا َصاَجزَِت إ ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣َةَ أَبٔی برَِکٕ أ٧َ  ٔ ِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٌَ  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَٔی حُِبلَی بٔ

اوبرکب نب ایب ہیبش اخدل نب دلخم یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ اامسء تنب اوبرکب دصقی رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اہلل یک رطػ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زریب ےک م ل ےس رجہت یک ابح  دحثی رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ 

 ابمرہک ایس رطح ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش اخدل نب دلخم یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ اامسء تنب اوبرکب دصقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل  دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ



 

 

 ب ےک ایبؿ ںیم ۔اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتس

     1122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ہظا٦ اب٩ ْعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٕ حَ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ىٔی اب٩َِ ُْعِ ٌِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ َي سَّ

٠َِیض٥ِٔ َویَُح٨ُُِّٜض٥ِ  ًَ ُیبَرُِّک  َٓ بَِیأ٪  ٥َ کَاَ٪ یُِؤتَی بٔاٟؼِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ےچب  اوبرکب نب ایب ہیبش دبعاہلل نب ریمن اشہؾ انب رعفہ رضحت اعہشئ ریض

 الےئ اجےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل ربتک یک داع رفامےت افر اںیہن یٹھگ دےتی۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش دبعاہلل نب ریمن اشہؾ انب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل  دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن ےک اابحتسب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ

 اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔ اربامیہ افر  ماؾ

     1123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ث ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َ َحسَّ ٔل ٔ إ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٌَ َِٟت ٔجئ٨َِا بٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ی ٨َا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ 

٠ًََِی٨َا ك٠ََبَُضا  َّ ز ٌَ َٓ َل٠َب٨َِا َت٤َِزّة  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُح٨ُُِّٜط  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اخدل ارمح اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ دبعاہلل نب زریب وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوب

یک دختم ںیم الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن یٹھگ دی مہ ےن وجھکر التش یک وت ںیمہ اس اک التش رکان لکشم وہا ینعی لکشم 

 ےس یلم۔

 ہبیش، اوباخدل ارمح اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

ےک اابحتسب افر فالدت ےک دؿ اس اک انؾ ر ےنھ ےک وجاز افر دبعاہلل دیپا وہےن فاےل ےچب یک یٹھگ دےنی افر یٹھگ دےنی ےک ےئل یسک کین آدیم یک رطػ ااھٹ رک ےل اجےن 

 اربامیہ افر  ماؾ اایبنء ہیلع االسلؾ ےک انؾ رپ انؾ ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم ۔



 

 

     1124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣زی٥ ٣ح٤س ب٩ ٣رطٖ ابوُشا٪ ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس ٨٣ذر ب٩  ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم ابوبرک ب٩ اسحاٚ اب٩ ابی :  راوی

 ابی اسیس حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ  َٙ ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ْس َوصَُو اب٩ُِ ٣ُرَطِّ  َحسَّ ٖٕ أَبُو ٣َُح٤َّ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَُسِیٕس إ ُتَٔی بٔا ا٢َ أ َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ اَ٪ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َُشَّ ًَ َّی اہللُ   َػل

دٔٔذظٔ َو  َٓ ًَلَی   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ َوَؿ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظِیٕئ بََِْن ُؤَٟس  ًَ َّی اہللُ  ٠َهَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ أَبُو أَُسِیٕس َجأْٟص 

 َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  دٔٔذ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ًَلَی  اِحُت١َٔ٤ ٩ِ٣ٔ  َٓ أ٣َََز أَبُو أَُسِیٕس بٔاب٨ِٔطٔ  َٓ َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ یََسیِطٔ  ا َٔ َٓاِسَت ٠َبُوُظ  ِٗ َ  أ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َب٨َِاُظ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ِٗ ا٢َ أَبُو أَُسِیٕس أَ َ٘ َٓ ٔيیُّ  ا٢َ أَی٩َِ اٟؼَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَُٓلْ٪ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٣َا اِس٤ُُط 

٨ِ٤ُِٟٔذَر  اُظ َیِو٣َئٕٔذ ا َش٤َّ َٓ ٨ِ٤ُِٟٔذُر  ٩ِٜٔ اِس٤ُُط ا ا٢َ ََّل َوَل َٗ 

 یمیمت اوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی دمحم نب رطمػ اوباسغؿ اوباحزؾ، لہس نب دعس ذنمر نب ایب ادیس رضحت لہس نب دمحم نب لہس

 دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ذنمر نب اوبادیس دیپا وہےئ وت اںیہن ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ال ا ایگ یبن یلص اہلل ہیلع

 اھٹب ایل اوبادیس یھب احرض دختم اھت ر اؽ اہلل اےنپ اسےنم وموجد یسک زیچ ںیم وغشمؽ وہ ےئگ اابدیس ےن فملس ےن اےس اینپ راؿ رپ

اکؾ اےنپ ےٹیب وک ااھٹےن اک مکح د ا وت اےس ر اؽ اہلل یک راؿ رپ ےس ااھٹ ایل ایگ فہ اےس ےل ےئگ بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ 

رفام ا ہچب اہکں ےہ اوبادیس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن اےس ااھٹایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع ےس افرغ وہ رک وتمہج وہےئ وت 

فملس ےن رفام ا اس اکؾ اک ایک ےہ رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ الفں ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن ہکلب اس اک انؾ ذنمر ےہ 

 ایس دؿ ےس ذنمر رھک د ا۔رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اک انؾ 

دمحم نب لہس یمیمت اوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی دمحم نب رطمػ اوباسغؿ اوباحزؾ، لہس نب دعس ذنمر نب ایب ادیس رضحت  :  رافی

 لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ال فدل ےک ےئل افر ہچب یک تینک ر ےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ال فدل ےک ےئل افر ہچب یک تینک ر ےنھ ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح ا٧ص ب٩ ٣اٟکابوربیٍ س٠ی٥ اب٩ زاؤز ًتکی، ًبساٟوارث ابوتی :  راوی

َّیَّأح حَ  ث٨ََا أَبُو اٟت َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٍٔ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َحسَّ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک ح و َحسَّ سَّ

 ًَ َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َّی اہللُ َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َوا٠َّٟ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َّیَّأح  ٩ِ أَبٔی اٟت

ٔلامّی  َٓ ا٢َ کَاَ٪  َٗ ا٢َ أَِحٔشبُطُ  َٗ  ٕ َُٟط أَبُو ٤ًَُِْر ا٢ُ  َ٘ ا َوکَاَ٪ لٔی أَْر ُي ّ٘ کَاَ٪ إَٔذا َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِحَش٩َ ا٨َّٟأض ُخ٠ُ َٓ ا٢َ  َٗ   

ُب بٔطٔ  ٌَ کَاَ٪ ی٠َِ َٓ ا٢َ  َٗ ِْرُ  َِ ١َ ا٨ُّٟ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ا٢َ أَبَا ٤ًَُِْر َٗ آُظ  ٥َ رَفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ی، دبعاولارث اوبایتح اسن نب امکل، ابیشؿ نب رففخ دبعاولارث ایب ایتح ، رضحت اسن نب امکل ریض 

ک

 

عت

اوبرعیب میلس انب داؤد 

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس االخؼ ےک اابتعر ےس بس ےس اےھچ ےھت ریما اکی اھبیئ اھت ےسج اوبریمع اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

اہک اجات اھت رافی اتہک ےہ ہک ںیم امگؿ رکات وہں ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہک اس اک دفدھ وھچٹ ایگ بج ر اؽ اہلل 

 اےس دھکی رک رفامےت اے اوبریمع ریغن ےن ایک ایک افر فہ اس رپدنہ ےس الیھک رکےت ےھت۔ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےت وت

ی، دبعاولارث اوبایتح اسن نب امکل :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب میلس انب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فایپر یک فہج ےس اے ریمے ےٹیب ےنہک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ریغ ےک ےٹیب وک تبحم

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ریغ ےک ےٹیب وک تبحم فایپر یک فہج ےس اے ریمے ےٹیب ےنہک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ ًبیساِْٟری ابوًوا٧ہ، ابو :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا بُىَیَّ 

سن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم اے دمحم نب دیبعاریغلی اوبتواہن، اوبامثعؿ ا

 ریمے ےٹیب رفام ا۔

 دمحم نب دیبعاریغلی اوبتواہن، اوبامثعؿ اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  ایبؿآداب اک :   ابب

 ریغ ےک ےٹیب وک تبحم فایپر یک فہج ےس اے ریمے ےٹیب ےنہک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌبہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز اب٩ ابی ٤ًز یزیس ب٩ ہارو٪، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس ٗیص ب٩ ابی حاز٦ ٣ِْرہ ب٩ ط :  راوی

ث٨ََا َیزٔیُس بِ  اََّل َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ٩ُ َصاُروَ٪ 

ا٢َ ٣َا َسأ٢ََ  َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤َُِِْٟٔرة ٩ًَِ ا  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ ثََر  ٩ًَِ  ِٛ ا٢ٔ أَ جَّ ٩ًَِ اٟسَّ ٥َ أََحْس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َُّض٥ِ َیزًُِ  ٠ُُِٗت إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َک  ٩َِٟ َيرُضَّ َُّط  ا٢َ لٔی أَِی بُىَیَّ َو٣َا ی٨ُِٔؼبَُک ٨ِ٣ُٔط إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ ُِٟتُط  َ ا َسأ ٤َِٟأئ َؤجَبا٤٣َّٔ ُط أ٧ََِضاَر ا ٌَ ٢َ ٤ُوَ٪ أَ٪َّ ٣َ

ًَلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ا٢َ صَُو أَصَِوُ٪  َٗ  ٔ ُِٟدِبز  ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع انب ایب رمع سیدی نب اہرفؿ، اامسلیع نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ ریغمہ نب ہبعش، رضحت ریغمہ نب 

 ہیلع فملس ےس ںیم ےن س ےن  ااؽ ےئک افر یسک ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک داجؽ ےک ابرے ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل

ںیم ےن ںیہن ےئک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا اے ےٹیب ےھجت اس ےک ابرے ںیم ایک رکف ےہ فہ ےھجت ھچک اصقنؿ ہن  اچنہ ےکس اگ 

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےن رعض ایک ولگ امگؿ رکےت ںیہ ہک اس ےک اسھت اپین یک رہنںی افر رفیٹ ےک اہپڑ وہں ےگ آ

 ےک زندکی ہی ابر اس ےس یھب ز ادہ آاسؿ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع انب ایب رمع سیدی نب اہرفؿ، الیعمس نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ ریغمہ نب ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ریغ ےک ےٹیب وک تبحم فایپر یک فہج ےس اے ریمے ےٹیب ےنہک ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1128    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بزاہی٥، جزیز، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابواسا٣ہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، رسیخ ب٩ یو٧ص ہیظ٥ اسحاٚ ب٩ ا :  راوی

 اس٤ٌی١

یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص حَ  ث٨ََا رُسَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ُٙ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا صَُظِی٥ْ ح و َحسَّ سَّ

َِٟیَص فٔی ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز ح و َحسَّ  ٔ َو ٌٔی١َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ک٠ُُّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ُ٠َِِْٟٔٔرةٔ أَِی بُىَیَّ إَّٔلَّ فٔی َحٔسیٔث یَز َّی اہللُ  ِو٢ُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ  یَس َوِحَسظُ َحٔسیٔث أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ 



 

 

ل اؿ اانسد ےس یھب ہی
ت 
م
شع

م ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دمحم نب راعف اوبااسہم ا

 

ہ ب س

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، فعیک، رسجی نب ویسن 

 دحثی ایس رطح رمفی ےہ رفؼ ہی ےہ ہک اؿ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ریغمہ وک اے ےٹیب ںیہن اہک۔

لاوبرکب نب ایب ہبیش، انب :  رافی
ت 
م
شع

م ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، دمحم نب راعف اوبااسہم ا

 

ہ ب س

  ریمن، فعیک، رسجی نب ویسن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1129    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ب٩ بْٜر ٧اٗسسٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یزیس ب٩ خؼیٔہ برس ب٩ سٌیس ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًُیَ  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ َِْٜر ُ ٔس ب٩ِٔ ب ٤ِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس َة  َٔ ث٨ََا َواہللٔ َیزٔیُس ب٩ُِ ُخَؼِی ِی٨ََة َحسَّ

أََتا٧َا أَبُو  َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ فٔی ٣َِح٠ٔٔص اِِلَِنَؼارٔ  ٨ُِت َجأّٟشا بٔا ُٛ وَُّل  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا أَِو ٣َِذًُوّرا َٗ ًّ ٔ ز َٓ ٣ُوَسی 

 َٗ َ٘ ٨َ٠ُِٗا ٣َا َطأ٧َُِک  َٓ ُت  ٌِ َج ًَلَیَّ رَفَ ٥ِ٠َ یَزُزَّ  َٓ َش٤َِّ٠ُت ثًََلثّا  َٓ أََتِیُت بَابَُط  َٓ ٔلَیَّ أَِ٪ آتَٔیُط  َک أَِ٪ ا٢َ إٔ٪َّ ٤ًََُز أَِرَس١َ إ ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ

ُت  ٌِ َج ًَلَیَّ رَفَ ٥ِ٠َ یَزُزُّوا  َٓ ًَلَی بَابَٔک ثًََلثّا  ٤ُِت  ََٓش٠َّ ِّی أََتِیُتَک  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ٥َ إَٔذا  َتأِتَٔی٨َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َو

٨ََة َوإَّٔلَّ أَِوجَ  ِٟبَیِّ ٠َِیطٔ ا ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ أ٥َِٔٗ  َ٘ َٓ  ٍِ ٠َِْرِٔج َٓ َٟطُ  ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪  َٓ ٥ِ ثًََلثّا  ُٛ ُط اِسَتأَِذَ٪ أََحُس ٌَ و٦ُ ٣َ ُ٘ ٕب ََّل َي ٌِ َٛ ا٢َ أُبَیُّ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ُتَک  ٌِ

اذَِصِب بٔطٔ إَّٔلَّ  َٓ ا٢َ  َٗ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ زُ ا َِ ٠ُُِٗت أ٧ََا أَِػ ٌٔیٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ زُ ا َِ  أَِػ

ی فہ رسب نب دیعس اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی 
ص

 

د
رمعف نب دمحم نب ریکب اندقایفسؿ نب ہنییع، سیدی نب 

اوبومیس ربھگاےئ  ا ےمہس وہےئ امہرے اپس آےئ مہ ےن اہک ےھجت ایک وہا اوہنں ےن اہک رضحت ںیم ااصنر یک سلجم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک 

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن اےنپ اپس الب ا ںیم اؿ ےک درفازے رپ احرض وہا وت ںیم ےن نیت رمہبت مالؾ ایک نکیل ےھجم وکیئ وجاب

 ہنع ےن اہک ہک ےھجت امہرے اپس آےن ےس سک زیچ ےن رفاک ںیم ےن رعض ایک ںیم ہن الم وت ںیم فاسپ آایگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل

آپ ےک درفازے رپ نیت رمہبت ااجزت امیگن افر اےس ااجزت ہن دی اجےئ وت اچےئہ ہک فہ فاسپ ولٹ اجےئ وت رضحت رمع ریض اہلل 

ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اؿ ےک اسھت فیہ  اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اس رپ وگایہ شیپ رکف رفہن ںیم ےھجت زسا دفں اگ رضحت

اجےئ اگ وج وقؾ ںیم بس ےس وھچاٹ وہاگ اوبدیعس ےن اہک ںیم ےن رعض ایک ںیم وقؾ ںیم بس وھچاٹ وہاگ اوبدیعس ےن اہک ںیم ےن رعض 



 

 

 ایک ںیم وقؾ ںیم بس ےس وھچاٹ وہں رفام ا اؿ وک ےل اجؤ ۔

ی فہ رسب نب دیعس اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف نب دمحم نب ریکب ان :  رافی
ص

 

د
 دقایفسؿ نب ہنییع، سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1130    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، یزیس ب٩ خؼیٔہ اب٩ ابی ٤ًز :  راوی

 ٔ َة بَٔضَذا اِْل َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِی َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َوَزاَز اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز فٔی َحسَّ ِس٨َاز

ََٓظضِٔسُت حَ  ٔلَی ٤ًََُز  ََٓذَصِبُت إ طُ  ٌَ ٤ُِت ٣َ ُ٘ َٓ ٌٔیٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ  ٔسیثٔطٔ 

ی فہ انب ایب رمع اس دنس ےس ہی دحثی یھب رفاتی یک یئگ ےہ انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل
ص

 

د
 ہبیتق نب دیعس، انب ایب رمع ایفسؿ، سیدی نب 

 اہک ںیم اؿ ےک اسھت ڑھکا وہا افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اج ہنع ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک اوبدیعس ےن

 رک وگایہ دی۔

ی فہ انب ایب رمع :  رافی
ص

 

د
 ہبیتق نب دیعس، انب ایب رمع ایفسؿ، سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿآداب  :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1131    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر ب٩ اطخ برس ب٩ سٌیس ابوسٌیسخسری حرضت ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٔ أَِخبََرن اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٌٔیٕس َحسَّ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ اِِلََطخِّ أَ٪َّ برُِسَ ب٩َِ َس َِْٜر ُ ٩ًَِ ب َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ثَىٔی  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ثَُط ی 

َتَى أَبُو ٣ُوَسی اِِلَِط  أ َٓ ٕب  ٌِ َٛ ٨َّا فٔی ٣َِح٠ٕٔص ٨ًَِٔس أُبَیِّ ب٩ِٔ  ُٛ وَُّل  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ ا٢َ أ٧َ َ٘ َٓ  َٕ َٗ َّی َو ّبا َحً ـَ ِِ زٔیُّ ٣ُ ٌَ

 َ و٢ُ أَّلِستٔئَِذاُ٪ ث ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ٍَ أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ اہللَ َص١ِ َس٤ٔ ُٛ ٍِ أَِنُظُس اِرٔج َٓ َٝ َوإَّٔلَّ  َٟ إِٔ٪ أُذَٔ٪  َٓ ًَلْث 

 ًَ ا٢َ اِسَتأَِذ٧ُِت  َٗ  َٞ ا٢َ أُبَیٌّ َو٣َا َذا َِٟیِو٦َ َٗ ُت ث٥َُّ ٔجئُِتُط ا ٌِ َج ٥ِ٠َ یُِؤَذِ٪ لٔی رَفَ َٓ أب أ٣َِٔص ثًََلَث ٣َزَّإت  َِٟدلَّ لَى ٤ًََُز ب٩ِٔ ا



 

 

َٞ َو٧َِح٩ُ  ٨َا ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ُِٓت  َش٤َِّ٠ُت ثًََلثّا ث٥َُّ اِنََصَ َٓ ِّی ٔجئُِت أ٣َِٔص  أَِخبَرِتُطُ أَن َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ِِ ََٓسَخ٠ُِت  ًَلَى ُط ٠َِو ٣َا  حٔی٨َئٕٔذ  َٓ  ١ٕ

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٛ ا٢َ اِسَتأَِذ٧ُِت  َٗ  َٝ َٟ َّی یُِؤَذَ٪  َٞ  اِسَتأَِذ٧َِت َحً ٩َّ َهِضَز ٌَ َواہللٔ َِلُؤج َٓ

ا٢َ أُبَیُّ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَلَى صََذا   َٝ َٟ ََٟتأِتَْٔنَّ ب٩ِ٤َٔ َيِظَضُس  َٝ أَِو  ٌٔیٕس  َوبَِل٨َ ٥ُِٗ یَا أَبَا َس َٝ إَّٔلَّ أَِحَسث٨َُا ٔس٨ًّا  ٌَ و٦ُ ٣َ ُ٘ َواہللٔ ََّل َي َٓ ٕب  ٌِ َٛ

و٢ُ َصَذا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َّی أََتِیُت ٤ًََُز  ٤ُِت َحً ُ٘ َٓ 

 رسب نب دیعس اوبدیعسدخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش

رفاتی ےہ ہک مہ اکی سلجم ںیم ایب نب بعک ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہصغ ںیم 

ےن ر اؽ اہلل ےس انس ےہ ہک ااجزت نیت رمہبت آےئ افر ڑھکے وہ رک اہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دے رک اتہک وہں ایک  م ںیم ےس یسک 

ےہ ارگ ےھجت ااجزت دی اجےئ وت کیھٹ فرہن وت ولٹ اج۔ ایب ےن اہک فاہعق اہک ےہ اوبومیس ےن اہک ںیم ےن لک رضحت رمع نب اطخب ےک 

ےک اپس احرض وہا وت  اپس اجےن ےک ےئل نیت رمہبت ااجزت بلط یک نکیل ےھجم ااجزت ہن دی یئگ وت ںیم فاسپ آایگ رھپ آج ںیم اؿ

 اںیہن ربخ دی ہک ںیم لک آ ا اھت نیت رمہبت مالؾ ایک رھپ ںیم فاسپ الچ ایگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک مہ ےن ریتی آفاز  ین

ہنع ےن یھت نکیل مہ اس فتق یسک اکؾ ںیم وغشمؽ ےھت اکش  م ااجزت ےنلم کت ااجزت امےتگن رےتہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل 

اہک ںیم ےن ایس رطح ااجزت بلط یک اسیج ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ریتی 

یک ھٹیپ  ا ٹیپ رپ زسا دفں اگ  ا وت وکیئ ااسی آدیم شیپ رک وج ریتی اس دحثی رپ وگایہ دے ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل 

مسق ریتے اسھت مہ ےس ون رمع یہ اجےئ اگ اے اوبدیعس ڑھکے وہ اجؤ ںیم ڑھکا وہا اہیں کت ہک رضحت رمعےک اپس آ ا ںیم ےن 

 رعض ایک ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ۔

دیعسدخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش رسب نب دیعس اوب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی جہـِم برش اب٩ ٣ٔؼ١ سٌیس ب٩ یزیس ابو نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیُس ب٩ُِ َیزٔیَس  ث٨ََا َس ١ٕ َحسَّ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٌٔیٕس أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َة  أَبٔی َنرِضَ



 

 

ا٢َ ٤ًَُزُ ث٨َِٔتأ٪ ث٥َُّ  َ٘ َٓ ا٧َٔیَة  ا٢َ ٤ًَُزُ َواحَٔسْة ث٥َُّ اِسَتأَِذَ٪ اٟثَّ َ٘ َٓ َٓاِسَتأَِذَ٪  ا٢َ ٤ًَُزُ ٣ُوَسی أَتَی بَاَب ٤ًََُز  َ٘ َٓ أَٟثَة   اِسَتأَِذَ٪ اٟثَّ

ِٔٔوَتطُ  ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ صََذا َطِیّئا َح َ٘ َٓ ُظ  زَّ طُ رَفَ ٌَ أَِتَب َٓ  َٖ َضا َوإَّٔلَّ  ثًََلْث ث٥َُّ اِنََصَ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٤ُ٠َوا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ِ َت َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ أََتا٧َا  َٓ ٌٔیٕس  ا٢َ أَبُو َس َٗ ٨٠َََّک ًَٔوّة  ٌَ َْلَِج ا٢َ أَّلِستٔئَِذاُ٪ ثًََلْث َٓ َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

٠ُوا ٌَ َح َٓ ا٢َ  یَُٜک فٔی َصٔذظٔ ا َٗ أ٧ََا رَشٔ َٓ  ِٙ ٔ َحُٜوَ٪ ا٧َِل٠ ـِ ََ َت ٔ ز ِٓ ُ ِس أ َٗ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠  ٥ِ ا ُٛ ٥ِ أَُخو ُٛ ٠ُِت أََتا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َحُٜوَ٪  ـِ أََتاُظ َي َٓ وبَٔة  ُ٘ ٌُ ِٟ

ٌٔیسٕ  ا٢َ َصَذا أَبُو َس َ٘ َٓ 

ی رشب انب لصفم دیعس نب سیدی اوب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل

م

 

 ہ ض
خ

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبومیس ےن رضحت  رصن نب یلع 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک درفازے رپ اج رک ااجزت امیگن وت رمعےن اہک اکی رمہتب وہیئ رھپ دفرسی رمہبت ااجزت بلط یک وت رضحت 

ےن اہک نیت رمہبت وہیئگ رھپ ہی  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک دف وہںیئگ رھپ رسیتی رمہبت ااجزت امیگن وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

فاسپ آےئگ وت رضحت رمع ےن یسک آدیم وک اؿ ےک ےھچیپ اجیھب فہ اںیہن فاسپ ےل آ ا وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ اس 

 آپ وک تربت انک زسا اعمہلم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وکیئ دحثی  اد ےہ وت شیپ رکف فرہن ںیم

دفں اگ اوبدیعس ےن اہک ہک اوبومیس ےن امہرے اپس آرک اہک ایک  م اجےتن وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااجزت نیت 

آ ا ےہ افر  رمہبت وہیت ےہ رضحت اوبدیعس ےن اہک ولوگں ےن انسنہ رشفع رکد ا ںیم ےن اہک اہمترے اپس اہمترا املسمؿ اھبیئ ربھگا ا وہا

ہی  م ےتسنہ وہ  م ولچ ںیم اہمترا اسھت اتنب وہں اس رپ اشیین ںیم رھپ فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہےئ افر رعض ایک 

 اوبدیعس ینعی وطبر وگاہ احرض ےہ۔

ی رشب انب لصفم دیعس نب سیدی اوب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعت :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 ٰیل ہنعرصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بہ، ابو٣ش٤٠ہ ابونرضہ ابوسٌیس اح٤س ب٩ حش٩ ب٩ َخاغ طبابہ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌ :  راوی

 طٌبہ، جزیز، سٌیس ب٩ یزیس ابونرضہ ابوسٌیس خسری

 ٔ ٩ًَِ أَب َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ی ٣َِش٤َ٠ََة  َة 

ُِٟحَزیِزٔیِّ َوَس  ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ إغ َحسَّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َٔخَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ٌٔیٕس ح و َحسَّ ٩ًَِ َس ص٤َُا  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس لِٔکَ



 

 

 ٌِ ُِٟدِسرٔیِّ ب٤َٔ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  ٨َاُظ یَُحسِّ ٌِ اََّل َس٤ٔ َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش٤َ٠َةَ أَبٔی َنرِضَ  ١ٕ َـّ َٔ  ىَی َحٔسیٔث برِٔشٔ ب٩ِٔ ٣ُ

ہ دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبہملسم اوبرضنہ اوبدیعس ادمح نب نسح نب رخاش ابشہب ہبعش، رجری، دیعس نب سیدی اوبرضن

 اوبدیعس دخری اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبہملسم اوبرضنہ اوبدیعس ادمح نب نسح نب رخاش ابشہب ہبعش، رجری، دیعس نب سیدی  :  رافی

 اوبرضنہ اوبدیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 زت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔ااج

     1134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس ٗلا٪ اب٩ جزیخ، ًلاء، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ًبیس ب٩ ٤ًْر  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ أَ٪َّ أَبَا ٣ُوَسی و َحسَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ًََلاْئ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

ًَِبٔس اہللٔ ٍِ َػِوَت  ٥َِٟ َتِش٤َ ا٢َ ٤ًَُزُ أَ َ٘ َٓ  ٍَ َج وَّّل رَفَ ُِ َُّط َوَجَسُظ ٣َِظ َٜأ٧َ َٓ ًَلَی ٤ًََُز ثًََلثّا  َٟطُ  بِ اِسَتأَِذَ٪  َُٓسعَٔی  َٟطُ  ِیٕص ائَِذ٧ُوا  َٗ  ٩ٔ

 َ ٨َّة أَِو َِل ًَلَی صََذا بَیِّ َُٟت٘ٔی٩٤ََّ  ا٢َ  َٗ ٨َّا ٧ُِؤ٣َزُ بَٔضَذا  ُٛ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ َت  ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ ا٢َ ٣َا َح٠َ٤ََک  َ٘ ٔلَی َٓ َٙ إ َٓا٧َِل٠َ َد  رَخَ َٓ  َّ٩٠َ ٌَ ِٓ

 َٟ اُٟوا ََّل َيِظَضُس  َ٘ َٓ ًَلَیَّ ٣َِح٠ٕٔص ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ا٢َ ٤ًَُزُ َخفَٔی  َ٘ َٓ ٨َّا ٧ُِؤ٣َزُ بَٔضَذا  ُٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٌٔیٕس  ا٦َ أَبُو َس َ٘ َٓ ز٧َُا  َِ ًَلَی َصَذا إَّٔلَّ أَِػ َک 

 ٔٚ ُٙ بٔاِِلَِسَوا ِٔ ٨ًَُِط اٟؼَّ َِٟضانٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َصَذا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز

اطقؿ انب رججی، اطعء، دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس 

رفاتی ےہ ہک اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرضی ےک ےئل نیت رمہتب ااجزت امیگن 

 آےئگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ایک  م ےن دبعاہلل نب سیق یک آفاز ںیہن اںیہن وگ ا ہک یسک اکؾ ںیم وغشمؽ اپ ا وت فاسپ

 ین اےس ااجزت ےس دف رھپ اس ابت رپ ااھبرا ہک  م فاسپ ےلچ ےئگ اوہنں ےن اہک ںیمہ ایس ابت اک مکح د ا ایگ ےہ رضحت رمع ریض اہلل 

ںیم انمبس ادقاؾ رکفں اگ فہ ےلکن افر ااصنر یک اکی سلجم یک رطػ ےلچ اوہنں اعتٰیل ہنع ےن اہک  م اس ابت رپ وگایہ شیپ رکف فرہن 

ےن اہک مہ ںیم بس ےس وھچاٹ یہ ریتی اس ابت یک وگایہ دے اگ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ افر اہک ںیمہ اس 

ابت ھجم رپ وپہدیہ یھت افر ر اؽ اہلل ےک مکح ےس ےھجم ابزار یک ابت اک مکح د ا ایگ ےہ ہک وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی 



 

 

 اجترت ےن اغلف راھک۔

 دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس اطقؿ انب رججی، اطعء، دیبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دیبع نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًاؾ حشْن ب٩ رحیث نرض اب٩ ط٤ی١ نرض :  راوی

ث٨ََ  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ا َحسَّ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ  یِٕث َحسَّ ث٨ََا حَُشُِْن ب٩ُِ رُحَ ًَأػ٥ٕ ح و َحسَّ ا أَبُو 

 ٔٚ ُٙ بٔاِِلَِسَوا ِٔ ٨ًَِطُ اٟؼَّ َِٟضانٔی  ٥ِ یَِذَُکَ فٔی َحٔسیٔث ا٨َّٟرِضٔ أَ َٟ ٔ ٧َِحَوُظ َو  اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ل انب رججی، اس دنس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل رضن  دمحم نب اشبر،
ت 
م
س

اوباعص نیسح نب رحثی رضن انب ،لیم رضن انب 

 یک دحثی ںیم اس ےس ےھجم ابزار یک اجترت ےن اغلف راھک ےک اافلظ ذموکر ںیہن۔

 دمحم نب اشبر، اوباعص نیسح نب رحثی رضن انب ،لیم رضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حشْن ب٩ رحیث ابو٤ًار ٓؼ١ ب٩ ٣وسٰی ك٠حہ ب٩ یحٌی ، ابو٣وسی اطٌزی، :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزةَ َحسَّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا إر َحسَّ َّ٤ًَ یِٕث أَبُو  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی ا حَُشُِْن ب٩ُِ رُحَ  

ًَبِ  ٠َِی٥ُِٜ َصَذا  ًَ ًَل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٔلَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ا٢َ َجاَئ أَبُو ٣ُوَسی إ َٗ زٔیِّ  ٌَ ا٢َ اِِلَِط َ٘ َٓ َٟطُ  ٥ِ٠َ یَأَِذِ٪  َٓ ِیٕص  َٗ ُس اہللٔ ب٩ُِ 

ًَلَیَّ ُر  ا٢َ ُرزُّوا  َ٘ َٓ  َٖ زٔیُّ ث٥َُّ اِنََصَ ٌَ ٠َِی٥ُِٜ َصَذا اِِلَِط ًَ ًَل٦ُ  ٠َِی٥ُِٜ َصَذا أَبُو ٣ُوَسی اٟشَّ ًَ ًَل٦ُ  ا٢َ یَا أَبَا اٟشَّ َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ًَلَیَّ  زُّوا 

 َٗ  ١ٕ ِِ ٨َّا فٔی ُط ُٛ ََٟک َوإَّٔلَّ ٣ُوَسی ٣َا َرزََّک  إِٔ٪ أُذَٔ٪  َٓ و٢ُ أَّلِستٔئَِذاُ٪ ثًََلْث  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

ا٢َ ٤ًَُزُ إِٔ٪ َو  َٗ ََٓذَصَب أَبُو ٣ُوَسی  ٠ُِت  ٌَ َٓ ٠ُِت َو ٌَ َٓ ٨َٕة َوإَّٔلَّ  ًَلَی َصَذا بٔبَیِّ َتأِتَٔیىِّی  َٟ ا٢َ  َٗ  ٍِ اِرٔج ٔ َجَس بَ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبَر ٨َّة َتحُٔسوُظ ٨ًَِٔس ا یِّ

ا٢َ یَا أَبَا ٣ُوَسی ٣َا َٗ ٔشیِّ َوَجُسوُظ  ٌَ ِٟ ا أَِ٪ َجاَئ بٔا َّ٤٠َ َٓ ٥ِ٠َ َتحُٔسوُظ  َٓ ٨َّة  ٥ِ َیحِٔس بَیِّ َٟ ّة َوإِٔ٪  ٥ِ أُبَیَّ  ًَٔظیَّ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِس َوَجِسَت  َٗ و٢ُ أَ ُ٘ َت



 

 

 َٔ ا٢َ یَا أَبَا اٟلُّ َٗ ًَِس٢ْ  ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ َٔک یَا اب٩َِ ب٩َِ  و٢ُ ذَٟ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ و٢ُ َصَذا  ُ٘ ِی١ٔ ٣َا َي

ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًََذابّا  ًََٓل َتُٜو٩َ٧َّ  أب  َِٟدلَّ ٌِ ا ٤ََّا َس٤ٔ أَِحبَِبُت  إ٧ٔ َٓ ُت َطِیّئا 

 أَِ٪ أََتَثبََّت 

نیسح نب رحثی اوبامعر لصف نب ومٰیس ہحلط نب ییحی اوبومیس ارعشی، رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ارعشی ےس رفاتی ےہ 

ْم ! دبعاہلل نب سیق احرض ےہ اہک 

ُک
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ن
نکیل اںیہن ااجزت ہن یلم اوہنں ےن ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس احرض وہ رک ا

ْم ارعشی احرض ےہ رھپ فاسپ ولٹ آےئ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع
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ْم اوبومیس احرض ےہ ا
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 ےن اہک  م رھپ اہک ا

 انس ہک ااجزت نیت رمہبت وہیت فاسپ ایک ےئگ مہ اکی اکؾ ںیم وغشمؽ ےھت اوہنں ےن رعض ایک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ

ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک  م اس ابت رپ ریمے اپس وگایہ الؤ فرہن ںیم رکفں اگ وج ھچک رکفں اگ اوبومیس ریض اہلل 

س اپؤ ےگ افر ارگ اعتٰیل ہنع ےئگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ اںیہن وگایہ لم یئگ وت  م اںیہن اشؾ ےک فتق ربنم ےک اپ

اںیہن وگایہ ہن یلم وت  م اںیہن ہن اپؤ ےگ سپ بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ وک اپ ا وت اوہنں ےن فاہں وموجد اپ رک اہک اے 

اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ اوبومیس وت ایک اتہک ےہ ایک  م ےن وگاہ وک اپ ا ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع؟ رمع ریض اہلل 

ربتعم آدیم ںیہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اے اوبلیفط ہی ایک ےتہک ںیہ اوہنں ےن اہک اے انب اطخب ںیم ےن ر اؽ اہلل 

ےک ےئل ایس رطح رفامےت وہےئ انس ےہ آپ ااحصب ر اؽ ےک ےئل ذعاب اجؿ یہ ںینب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک 

اا
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش

ِ ںیم ےن اکی ابت  ین افر ںیم ےن اس ابت رپ ےکپ افر وبضمط وہاجےن وک دنسپ ایک۔
َ
 َؿ اّللّ

 نیسح نب رحثی اوبامعر لصف نب ومٰیس ہحلط نب ییحی ، اوبومیس ارعشی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اب اک ایبؿآد :   ابب

 ااجزت امےنگن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابا٪ ًلی ب٩ ہاط٥ ك٠حہ ب٩ یحٌی :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ َصأط  ث٨ََا  ٔس ب٩ِٔ أَبَاَ٪ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ  ا٢َ و َحسَّ َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ  ٔ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیِحٌَی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٥ٕ

ًَل  َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ آ٧َِت َس٤ٔ ا٢َ یَا أَبَا ا َ٘ ًََذابّا َٓ أب  َِٟدلَّ  َت٩ُِٜ یَا اب٩َِ ا

َسظُ ًَلَی أَِػَحأب َرُس  ٌِ ِو٢ٔ ٤ًََُز ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َو٣َا َب َٗ ٥ِ یَِذَُکِ ٩ِ٣ٔ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ   و٢ٔ اہللٔ َػل



 

 

انب رمع نب دمحم نب اابؿ یلع نب اہمش ہحلط نب ییحی اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اہک اے اوبذنمر ایک  م ہی دحثی ر اؽ اہلل ےس  ین ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں اے انب اطخب آپ ااحصب ےن ایب نب بعک ےس 

ِ افر اس ےک دعب اک وقؽ ذموکر ںیہن۔
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
 ر اؽ اہلل ےک ےئل ابثع ذعاب ہن ونب اس ےک دعب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ 

 اہمش ہحلط نب ییحیانب رمع نب دمحم نب اابؿ یلع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔ ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت

     1138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ًبساہلل ب٩ ازریص طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ْ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ر

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ِوُت  ًَ َس َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٥َ ٩ِ٣َ صَ اہللٔ  َد َوصَُو ٠َّ رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت أ٧ََا  َذا 

و٢ُ أ٧ََا أ٧ََا ُ٘  َي

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن دبعاہلل نب ادرسی ہبعش، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع

 رفام ا ہی وکؿ ےہ ںیم ےن رعض ایک ںیم وہں آپ یلص اہلل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن آفاز دی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ہیلع فملس ںیم ںیم ےتہک وہےئ ابرہ رشتفی الےئ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن دبعاہلل نب ادرسی ہبعش، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔
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 ابوبرک وٛیٍ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر ، حرضت جابز ب٩ ًبساہللیحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوبرک یحٌی  :  راوی

ا َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ



 

 

 ِ٨٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ا٢َ ٩ِ٣َ صَ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ اِسَتأَِذ٧ُِت  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٠ُِت َٜٔسرٔ  ُ٘ َٓ َذا 

٥َ أ٧ََا أ٧ََا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  أ٧ََا 

اوبرکب فعیک، ہبعش، دمحم نب دکنمر ، رضحت اجرب نب دبعاہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی  ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب ییحی

ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےن ےک ےئل ااجزت امیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکؿ وہ ںیم 

 ےن رعض ایک ںیم وہں وت یبن ےن رفام ا ںیم ںیم۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکب ییحی اوبرکب فعیک، ہبعش، دمحم نب دکنمر ، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ 

     1140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١ ابوًا٣ز ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش بہز :  راوی

ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی َوصُِب ب٩ُِ و َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔسیُّ ح و َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َوأَبُو 

ٔ َوفٔی حَ  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ث٨ََا بَِضزْ ک٠ُُّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ثَىٔی  ٕ ح و َحسَّ َ َجزٔیز أ َٛ َٔک ٔسیثٔض٥ِٔ  َظ ذَٟ َُّط ََکٔ ٧ 

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم اوباعرم دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، دبعارلنمح نب رشب زہب اؿ ونیتں اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس 

 رطح رمفی ےہ اؿ ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیم وہں ےنہک وک اندنسپ رفام ا۔

  اوباعرم دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، دبعارلنمح نب رشب زہبااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یحٌی ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ طہاب سہ١ ب٩ سٌس ساًسی :  راوی

ُى ٟٔیَ  ِٔ اََّل أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث َوا٠َّٟ َٗ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ َِٟیْث َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِحٌَی ح و َحسَّ

ٍَ فٔی ُجَِحٕ فٔی بَأب َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٠ََّ أًٔسیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُجًّل اك ٕس اٟشَّ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس َّی اہللُ   َػل



 

 

َّی  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اَو٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرآُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠ََٓ ٥َ ٣ِٔسّری َیُحکُّ بٔطٔ َرأَِسُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٥ُ٠ًَِ اہللُ  ِو أَ َٟ  ٢َ

 َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِی٨َٔک َو ٨ُِت بٔطٔ فٔی  ٌَ َل َٟ ََّک َت٨َِتٔوزُنٔی  َِٟبََصٔ أ٧َ ١ٌَٔ اِْلٔذُِ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ا  ٤َا ُج

ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ییحی ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب لہس نب دعس اسدعی رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل 

اپس اکی آہل اھت سج ےس  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل ےک رجحہ ابمرک یک درز ںیم ےس اھجاکن افر ر اؽ اہلل ےک

ی آپ اےنپ رس ابمرک وک الجھک رےہ ےھت بج ر اؽ اہلل ےن اےس داھکی وت رفام ا ارگ ںیم اجاتن وہات ہک وت ےھجم دھکی راہ ےہ وت اےس ںیم ریت

 ر ایک ایگ ےہ۔آوھکنں ںیم وھبچ داتی افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس ےن رفام ا ااجزت ےنیل اک مکح دےنھکی یک فہج ےس وت رقم

 ییحی نب ییحی، دمحم نب رحم، ثیل، ییحی ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب اہشب لہس نب دعس اسدعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

  وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ

     1142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سہ١ ب٩ سٌس انؼاری :  راوی

 ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٕس اِِلَِنَؼارٔیَّ أَِخبََرُظ أَ٪َّ و َحسَّ ٌِ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َسِض١َ ب٩َِ َس

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ َو٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ فٔی بَأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ََّ ١ُ بٔطٔ َرُجًّل اك ٥َ ٣ِٔسّری یَُزجِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

 َٓ ٤ََّ َرأَِسُط  ًَِی٨َٔک إ٧ٔ ٨ُِت بٔطٔ فٔی  ٌَ َ ََّک َت٨ُِوزُ ك ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ِو أَ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  ١َ اہللُ اِْلٔذَِ٪ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َ٘ ٌَ ا َج

َِٟبََصٔ   ا

رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب لہس نب دعس ااصنری رضحت لہس نب دعس ااصنری ےس 

ر اؽ اہلل ےک درفازہ یک درز ںیم ےس اھجاکن افر ر اؽ اہلل ےک اپس اکی اھگنک اھت سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رس ںیم یھگنک 

ریتی آھکن ںیم وھبچ داتی، رک رےہ ےھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک وت دھکی راہ ےہ وت ںیم اس ےھگنک وک 

 اہلل ابترک فاعتیل ےن ااجزت ےنیل اک مکح دےنھکی یہ یک فہج ےس وت رقمر رفام ا ےہ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب لہس نب دعس ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   باب



 

 

 ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

جحسری ًبساٟواحس ب٩ زیاز  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوکا١٣ :  راوی

 ٤ٌ٣ز، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس

 َ ث اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََا و َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ٨َا ُس

ث٨ََ  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ َّ أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ث٨ََا ٣َ َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زٔیَازٕ َحسَّ ًَِبُس ا ی ا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَو َحسٔیٔث ا٠َِّٟیٔث َویُو٧َُص   اہللُ 

حد ری دبعاولادح نب ز اد رمعم، زرہی، لہس نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع ایفسؿ نب 
خ 

ہنییع، اوباکلم 

 رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی لقن یک ےہ۔

حد ری دبعاولادح نب ز ا :  رافی
خ 

د رمعم، زرہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، اوباکلم 

 لہس نب دعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یحٌی ابوکا١٣ یحٌی حا٣س ب٩ زیس ًبیساہلل ب٩ ابی برک،  :  راوی

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َو ـَ ُٓ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َحسَّ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی َوأَبٔی کَا١ٕ٣ٔ  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ َس

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرجُ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َٗ ٔف حَُحز ٌِ ٍَ ٩ِ٣ٔ َب ٠ََّ ًّل اك

َّی اہللُ  ٠َیِ  َػل ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی أ٧َُِوزُ إ َن َٜأ َٓ ٕؽ أَِو ٣ََظاَٗٔؽ  َ٘ َِٟیطٔ ب٤ِٔٔظ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٨َطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٌُ  طٔ َوَس٥ََّ٠ َیِدت٠ُُٔط َٟٔیِل

ایب رکب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ییحی نب ییحی، اوباکلم لیضف نب نیسح ہبیتق نب دیعس، ییحی اوباکلم ییحی احدم نب زدی دیبع اہلل نب

ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رجحفں ںیم ےس یسک رجحے ےک درز ںیم ےس اھجاکن وت آپ اس یک رطػ 

 ریت ےل رک اےھٹ وگ ا ںیم ر اؽ اہلل یک رطػ دھکی راہ وہں افر اس یک اتک ںیم ےگل رےہ اتہک اےس وھبچ دںی۔



 

 

ییحی نب ییحی، اوباکلم لیضف نب نیسح ہبیتق نب دیعس، ییحی اوباکلم ییحی احدم نب زدی دیبعاہلل نب ایب رکب، رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 اےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔ااجزت امےنگن ف

     1145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ  ٥َ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ٍَ فٔی رَحِ ٠ََّ ا٢َ ٩ِ٣َ اك َٗ

ًَِی٨َطُ  ئُوا  َ٘ ِٔ ُض٥ِ أَِ٪ َي َٟ ِس َح١َّ  َ٘ َٓ ٔ إٔذ٧ِٔض٥ِٔ  ِْر َِ ِو٦ٕ بٔ َٗ  بَِیٔت 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، رجری، لیہس اوبرہ

فملس ےن رفام ا سج ےن یسک وقؾ ےک رھگ ںیم اؿ یک ااجزت ےک ریغب اھجاکن وت اس ےن اؿ ےک ےئل اینپ آھکن وک وھپڑ دانی الحؽ ف اجزئ رک 

 د ا۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، رجری، لیہس اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااجزت امےنگن فاےل ےس بج وپاھچ اجےئ وکؿ وہ وت اس ےک ےئل ںیم ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ابی ز٧از اْعد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َّی  َحسَّ ِو أَ٪َّ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللُ 

٠َِیَک ٩ِ٣ٔ ُج٨َاحٕ  ًَ ًَِی٨َُط ٣َا کَاَ٪  أَِت  َ٘ َٔ َٓ َتُط بَٔحَؼاةٕ  ِٓ َدَذ َٓ ٔ إٔذِٕ٪  ِْر َِ ٠َِیَک بٔ ًَ  ٍَ ٠ََّ  َرُجًّل اك

 سج ےن ےھجت ریتی ااجزت ےک انب ایب رمع ایفسؿ، ایب زاند ارعج، اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 ریغب اھجاکن افر وت ےن رکنکی امر رک اس یک آھکن اضن  رکدی وت  م رپ وکیئ رجؾ اعدئ ہن وہ یگ۔

 انب ایب رمع ایفسؿ، ایب زاند ارعج، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ااچکن رظن زپ اجےن ےک ایبؿ ںیم

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااچکن رظن زپ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     1147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، یزیس ب٩ زریٍ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ یو٧ص زہْر ب٩ رحب، ہظی٥ یو٧ص ٤ًزو ب٩  :  راوی

 یس ابوزرًہ، حرضت جزیز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌ

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍٕ ح و َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  َة لِٔکَ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا إِٔس٤َ

ثَىٔی ُزَصِْرُ  ِبٔس اہللٔ یُو٧َُص ح و َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ًََة  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٌٔیٕس  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص  ٕب َحسَّ  ب٩ُِ رَحِ

ی َٖ َبََصٔ أ٣َََزنٔی أَِ٪ أَُِصٔ َٓ َُٔحائَٔة  ِٟ ٔ ا ٩ًَِ ٧ََوز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ 

  نب دیعس، سیدی نب زر،ع اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع ویسن زریہ نب رحب، میشہ ویسن رمعف نب دیعس اوبزرہع رجری، دبعاہللہبیتق

رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااچکن رظن زپ اجےن ےک 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم مکح د ا ہک ںیم اینپ رظن وک ریھپ ولں۔ قلعتم وپاھچ وت

ہبیتق نب دیعس، سیدی نب زر،ع اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع ویسن زریہ نب رحب، میشہ ویسن رمعف نب دیعس اوبزرہع،  :  رافی

 رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آداب اک ایبؿ :   ابب

 ااچکن رظن زپ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     1148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساَّلًلی اسحاٚ سٔیا٪، یو٧ص :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ یُو٧َُص  و َحسَّ ص٤َُا  َیاُ٪ لِٔکَ ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ُٙ أَِخبََر٧َا َوٛٔی ا٢َ إِٔسَح َٗ ًِلَی َو َ ًَِبُس اِِل بَٔضَذا إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا 

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاالیلع ااحسؼ ایفسؿ، ویسن اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔



 

 

 ، دبعاالیلع ااحسؼ ایفسؿ، ویسنااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ : ابب

 ... اار اک دیپؽ افر مک ولوگں اک ز ادہ وک مالؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وگں اک ز ادہ وک مالؾ رکےن ےک ایبؿ ںیمافر مک ول  اار اک دیپؽ

     1149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٣ززوٚ روح اب٩ جزیخ، زیاز ثابت ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َبُة ب٩ُِ ٣ُ  ِ٘ ثَىٔی ًُ ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ٕٚ َحسَّ ُس ب٩ُِ ٣َزُِزو ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ٦ٕ َحسَّ  ُجزَیِٕخ رِکَ

ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة يَ  َّطُ َس٤ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٕس أَِخبََرُظ أ٧َ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرنٔی زٔیَاْز أَ٪َّ ثَابّٔتا ٣َِولَی  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘

 ٔ َٜثْٔر ًَلَی اِل ٠ٔی١ُ  َ٘ ِٟ أًٔس َوا َ٘ ِٟ ًَلَی ا ٤َِٟأشی  ٤َِٟأشی َوا ًَلَی ا  ُيَش٥ُِّ٠ اٟزَّاُٛٔب 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبقع نب ہمرؾ اوباعمص، انب رججی، دمحم نب رمزفؼ رفح انب رججی، ز اد اثتب دبعارلنمح نب زدی رضحت اوبرہ

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  اار دیپؽ وک افر دیپؽ ےنھٹیب فاےل وک مالؾ رکے افر مک ز ادہ وک۔

ریض اہلل ہبقع نب ہمرؾ اوباعمص، انب رججی، دمحم نب رمزفؼ رفح انب رججی، ز اد اثتب دبعارلنمح نب زدی رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...راہتس رپ ےنھٹیب اک قح مالؾ وک وجاب دانی ےہ ۔

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 راہتس رپ ےنھٹیب اک قح مالؾ وک وجاب دانی ےہ ۔
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ًبساٟواحس ب٩ زیازہ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل اب٩ ابی ك٠حہ حرضت ابوك٠حہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟواحٔسٔ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ  َحسَّ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٜٔی٥ٕ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َح ب٩ُِ زٔیَازٕ َحسَّ

َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ ُث  ٨َِٓٔیةٔ ٧ََتَحسَّ َ وّزا بٔاِِل ٌُ ُٗ ٨َّا  ُٛ ا٢َ أَبُو ك٠ََِحَة  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا٦َ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َ٠ًَ ٔ ِْر َِ ٔ ِس٧َا ٟ ٌَ َٗ ٤ََّا  ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ َسأت  ٌُ َسأت اِجت٨َٔبُوا ٣ََحأَٟص اٟؼُّ ٌُ ا٢َ ٣َا َل٥ُِٜ َو٤ََٟٔحأٟٔص اٟؼُّ َ٘ َٓ ِس٧َا ٧ََتَذاََکُ ِی٨َا  ٌَ َٗ ٣َا بَإض 

 َ ِٟک ًَل٦ٔ َوحُِش٩ُ ا َِٟبََصٔ َوَرزُّ اٟشَّ َضا َُفُّ ا َّ٘ أَزُّوا َح َٓ ا ََّل  ا٢َ إ٣َّٔ َٗ ُث  ٔ َو٧ََتَحسَّ  ًَل٦

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ دبعاولادح نب ز ادہ امثعؿ نب میکح ااحسؼ نب دبعاہلل انب ایب ہحلط رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک مہ نحص ںیم ےھٹیب ابںیت رک رےہ ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ال رک امہرے اپس ڑھکے وہ ےئگ افر 

 ایک ےہ ہک راوتسں ےک رس رپ ق ںیسل اقمئ رکےت وہ رسراہ سلجم اقمئ رکےن ےس رپزیہ رکف مہ ےن رعض ایک مہ یسک اصقنؿ رفام ا ںیہمت

یک رغض ےس ںیہن ےھٹیب ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م ںیہن امےتن وت راہتس اک قح آںیھکن ر یچ رک ےک افر مالؾ اک وجاب 

 ےس ادا رکف۔دے رک افر ایھچ وگتفگ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ دبعاولادح نب ز ادہ امثعؿ نب میکح ااحسؼ نب دبعاہلل انب ایب ہحلط رضحت اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 راہتس رپ ےنھٹیب اک قح مالؾ وک وجاب دانی ےہ ۔

     1151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُؽ  ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٩ًَِ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َة  ب٩ُِ ٣َِیرَسَ

 َ٨َٟ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  َٗ أت  َٗ ُ ُِٟح٠ُوَض بٔاٟرطُّ ٥ِ َوا ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُث ٓٔیَضا  ا بُسٌّ ٩ِ٣ٔ ٣ََحأٟٔش٨َاا٨َّٟٔيیِّ َػل ٧ََتَحسَّ

ا َٗ ُط  َّ٘ َٙ َح ی ٔ ًُِلوا اٟرطَّ َ أ َٓ ٤َِِٟح٠َٔص  ٥َ إَٔذا أَبَِیُت٥ِ إَّٔلَّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُّٕ َٛ َِٟبََصٔ َو ا٢َ َُفُّ ا َٗ ُط  ُّ٘ ُٟوا َو٣َا َح

ٖٔ َوا٨َّٟ  زُو ٌِ ٤َ ِٟ ًَل٦ٔ َواِِل٣َِزُ بٔا ٨ِ٤ُِٟرَکٔ اِِلََذی َوَرزُّ اٟشَّ ٩ًَِ ا  ِهُی 

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 



 

 

یئ ہیلع فملس ےن رفام ا رسراہ ےنھٹیب ےس رپزیہ رکف احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے ےئل راوتسں ںیم ےنھٹیب ےک العفہ وک

 اک قح اچرہ ںیہن ویکہکن مہ فاہں وگتفگ رکےت ںیہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م راہتس ںیم یہ ،انھٹی دنسپ رکےت وہ وت راہتس

اک مکح رکان افر  ادا رکف احصہب ےن رعض ایک اس اک قح ایک ےہ؟ آپ ےن رفام ا اگنہ ر یچ رانھک فیلکت دہ زیچ وک دفر رکان مالؾ اک وجاب دانی یکین

 ربایئ ےس رفانک۔

  ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  اک قح مالؾ وک وجاب دانی ےہ ۔راہتس رپ ےنھٹیب

     1152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ٣ح٤س ٣سنی ٣ح٤س ب٩ رآٍ اب٩ ابی ٓسیک ہظا٦ اب٩ سٌس :  راوی

 ِٟ ٕس ا ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َُٓسیِٕک  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ََسنٔیُّ ح و َحسَّ

 ٔ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ٕس لِٔکَ ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ  صَٔظا٦ٕ َي

 انسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔ییحی نب ییحی، دبعازعلسی دمحم دمین دمحم نب راعف انب ایب دفکی اشہؾ انب دعس اؿ دفونں ا

 ییحی نب ییحی، دبعازعلسی دمحم دمین دمحم نب راعف انب ایب دفکی اشہؾ انب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےس ےہ ۔املسمؿ اک مالؾ اک وجاب داین املسمونں ےک وقحؼ ںیم 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک مالؾ اک وجاب داین املسمونں ےک وقحؼ ںیم ےس ےہ ۔

     1153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ی اہلل رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب اب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوہزیزہ رض :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٤َُِٟشیَّٔب أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

٤ُِِٟش  ًَلَی ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ُّٙ ا ٥َ َح ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٚٔ أَِخبََر٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٥ٔٔ٠ َخ٤ِْص و َحسَّ



 

 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٣َ َ ًَل ی َوَس٥ََّ٠ َخ٤ِْص َتحُٔب ٤ُ٠ِِٟٔش٥ٔٔ٠ 

ا٢َ  َٗ  ٔ َِٟح٨َائٔز َُ ا ٤َِٟزٔیٔف َواتَِّبا ٔ َؤًَیاَزةُ ا ًَِوة اكٔٔص َوإَٔجابَُة اٟسَّ ٌَ ِٟ ٔ َوَتِظ٤ٔیُت ا ًَل٦ ٤َْز  أَخٔیطٔ َرزُّ اٟشَّ ٌِ ٚٔ کَاَ٪ ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ

 ٩ًَِ ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوأَِس٨ََسُظ ٣َزَّّة  َِٟحٔسیَث   أَبٔی صَُزیَِزةَ یُزِٔس١ُ َصَذا ا

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

، ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا املسمؿ ےک اپچن قح ا ےس ںیہ وج اس ےک اھبیئ رپ فابج ںیہ مالؾ اک وجاب دانی

 اہلل انہک، دتوت وبقؽ رکان، رمضی یک ایعدت رکان، افر انجزفں ےک اسھت اجان۔
َ
َمُک
خ

ے فاےل ےک وجاب ںیم ی َ 

 

کی
 
ت

 

ھب
ی
خ

 

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ اک مالؾ اک وجاب داین املسمونں ےک وقحؼ ںیم ےس ےہ ۔

     1154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف :  راوی

ًَل  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔئ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َش٥ِِّ٠ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َٟ٘ٔیَتُط  ا٢َ إَٔذا  َٗ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ٔستٌّ ٗٔی١َ ٣َا ص٩َُّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَلَی ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ُّٙ ا ا٢َ َح َٗ  ٥َ َّ٠

ِتُط َوإَٔذا  َش٤ِّ َٓ َح٤َٔس اہلَل  َٓ ًََلَص  َُٟط َوإَٔذا  َٓاِنَؼِح  أَٔجِبطُ َوإَٔذا اِست٨ََِؼَحَک  َٓ ًَاَک  ٠َِیطٔ َوإَٔذا َز ًَ َٓ طُ ٣َزَٔق  ٌِ ٔ اتَّب َٓ ِسُظ َوإَٔذا ٣َاَت  ٌُ 

ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہ ایک ںیہ آپ ےن فملس ےن رفام ا املسمؿ ےک املسمؿ رپ ھچ قح ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ ف

رفام ا بج وت اس ےس ےلم وت اےس مالؾ رک بج فہ ےھجت دتوت دے وت وبقؽ رک افر بج فہ ھجت ےس ریخ وخایہ بلط رکے وت وت اس یک 

 اہلل وہک بج فہ امیبر وہ اجےئ وت اس یک ایعدت 
َ
َمُک
خ

ِ ےہک وت  م داع دف ینعی ی َ 
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

رکف افر بج فہ وفت ریخ وخایہ رک بج فہ ےکنیھچ افر اَ

 وہ اجےئ وت اس ےک انجزہ ںیم رشتک رکف۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک بالہ اتکب وک ادتباء مال

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ یحٌی، ہظی٥ ًبیساہلل ب٩ ابوبرک ا٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب :  راوی

وَُّل  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ٔ أ٧ََٔص  َوَس٥ََّ٠ ح ظ ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ َحسَّ ثَىٔی إِٔس٤َ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ و َحسَّ

وُٟوا َو  ُ٘ َٓ َٜٔتأب  ٠َِی٥ُِٜ أَص١ُِ اِل ًَ ا٢َ إَٔذا َس٥ََّ٠  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٠ًََِی٥ُِٜ اہللٔ َػل

ییحی نب ییحی، میشہ دیبع اہلل نب اوبرکب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا 

ْم وہک۔

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
ْم ںیہک وت  م ف

ُک
ْ
ت 
لَ
َ
ع

اُؾ 
َ
ل َّ
س
ن
 بج ںیہمت الہ اتکب ا

 ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، میشہ دیبعاہلل نب اوبرکب اسن، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابو یحٌی ب٩ حبیب، خاٟس اب٩ حارث طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ب٩ بظار حرضت ا٧ص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي

رَفٕ َحسَّ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َُٟض٤َا  ُى  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة ح و َحسَّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

٩ًَِ أ٧ََٕص  ُث  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ أَصِ یَُحسِّ ًَ َّی اہللُ  اُٟوا ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٜٔتأب ُيَش٤ُِّ٠وَ٪ أَ٪َّ أَِػَحاَب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ١َ اِل

٠َِی٥ُِٜ  ًَ ُٗوُٟوا َو ا٢َ  َٗ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َٕ ٧َزُزُّ  َِٜی َٓ ٠َِی٨َا  ًَ 

انب احرث ہبعش، دمحم نب ینثم نب اشبر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  دیبع اہلل نب اعمذ اوبییحی نب بیبح، اخدل



 

 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک الہ اتکب ںیمہ مالؾ رکےت ںیہ مہ اںیہن ےسیک وجاب دںی آپ 

ْم وہک۔

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
 ےن رفام ا  م ف

 ذ اوب ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث ہبعش، دمحم نب ینثم نب اشبر رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک 

     1157    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی اب٩ ایوب ٗتیبہ ب٩ ححز، اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًبساہلل ب٩ زی٨ار اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َو َٗ ُى َٟٔیِحٌَی ب٩ِٔ یَِحٌَی  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز أَیُّوَب َو

وَُّل  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َُّط َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ َرُس اِْلََخُ َٗ ٠َِیطٔ   ًَ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

٠َِیَک  ًَ  ١ِ ُ٘ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ا٦ُ  و٢ُ أََحُسص٥ُِ اٟشَّ ُ٘ ٠َِی٥ُِٜ َي ًَ َِٟیُضوَز إَٔذا َس٤َُّ٠وا  ٥َ إٔ٪َّ ا  َوَس٠َّ

ہک ر اؽ اہلل ےن ییحی نب ییحی انب اویب ہبیتق نب رجح، اامسلیع انب رفعج دبعاہلل نب دانیر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

(  ہہ دف۔
َ
ک
ْ
ت 
لَ
َ
ع
َ
ْم( ےہک وت  م )ف

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

ااُؾ  َ
ّ
س
 رفام ا وہیدویں ںیم بج وکیئ مالؾ رکے افر )اَن

 ییحی نب ییحی انب اویب ہبیتق نب رجح، الیعمس انب رفعج دبعاہلل نب دانیر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٤ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ََز 

 ِ َُْ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠َِیَک َوَس٠َّ ًَ وُٟوا َو ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط   َر أ٧َ

زریہ نب رحب، دبعارلنمح ایفسؿ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح 

  ہہ دف۔
َ
ک
ْ
ت 
لَ
َ
ع
َ
 رفاتی یک ےہ افر اس ںیم ےہ ہک آپ ےن رفام ا  م ف



 

 

 ، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دبعارلنمح ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ۔الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم 

     1159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، زہْر سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ْعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ثَىٔی  ًَائَٔظَة و َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ُس

٠َِیُٜ  ًَ ا٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟیُضوزٔ  َِٟت اِسَتأَِذَ٪ َرصِْم ٩ِ٣ٔ ا ا ٠َِی٥ُِٜ َٗ ًَ ًَائَٔظُة ب١َِ  َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥ِ

 ٌِ ا٦ُ َوا٠َّٟ ُ اٟشَّ ٔ ک َٙ فٔی اِِل٣َِز ِٓ ًَائَٔظُة إٔ٪َّ اہلَل یُحٔبُّ اٟزِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍِ ٣َا ٨َُة  ٥ِ َتِش٤َ َٟ َِٟت أَ ا َٗ ٠ِّطٔ 

٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٠ُُِٗت َو ِس  َٗ ا٢َ  َٗ اُٟوا  َٗ 

ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ےک اکی رمعف اندق زریہ نب رحب، زریہ ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ رضح

ْم اہک وت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

ااُؾ  َ
ّ
س
ٰیل اہنع رگفہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آےن یک ااجزت بلط یک وت اوہنں ےن اَن

 اہلل اعتیل  ماؾ اعمالمت ںیم رنیم وک دنسپ رکےت ںیہ اعہشئ ےن رعض ےن اہک ہکلب  م رپ ومت افر تنعل وہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اے اعہشئ

ْم  ہہ  اک وہں

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
 ۔ایک! ایک آپ )یلص اہلل ہیلع فملس( ےن ںیہن انس اوہنں ےن ایک اہک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ف

 ت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعرمعف اندق زریہ نب رحب، زریہ ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًبس ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح ًبسح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََاظ َحَش٩ُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َػأٟٕح ح و و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ب٩ِٔ َس

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا  ٌّ ٔ َوفٔی َحسٔیثٔض٤َٔا َج٤ٔی ِس٨َاز

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َِٟواَو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وا ا ٥ِ یَِذَُکُ َٟ ٠َِی٥ُِٜ َو ًَ ٠ُُِٗت  ِس  َٗ  ٥َ  َس٠َّ



 

 

نسح نب یلع ولحاین دبع دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل دبعدیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی 

ْم  ہہ

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

  اک وہں افر فاؤ ذموکر ںیہن۔ دحثی وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم 

 نسح نب یلع ولحاین دبع دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل دبعدیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔الہ اتکب وک ادتب

     1161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣رسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َِٟت أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ و ٣ُ

٠ُُِٗت  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ا٢َ َو َٗ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٠َِیَک یَا أَبَا ا ًَ ا٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ َِٟیُضوزٔ  ٥َ أ٧َُاْض ٩ِ٣ٔ ا ا٦ُ   ب١َِ َوَس٠َّ ا٦ُ َواٟذَّ ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ

ا َٗ َت ٣َا  ٌِ َِٟت ٣َا َس٤ٔ ا َ٘ َٓ احَٔظّة  َٓ ًَائَٔظُة ََّل َتُٜونٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِس َرَزِزُت َٓ َٗ َِٟیَص  ا٢َ أََو َ٘ َٓ ُٟوا 

٠ًََِی٥ُِٜ  ٠ُُِٗت َو اُٟوا  َٗ َّٟٔذی  ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ 

فہی اشمع، ملسم، ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس اوبرکبی اوباعم

ْم۔ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
 اے اوبااقلمس! آپ ےن رفام ا ف

َ
ک
ْ
ت 
لَ
َ
ع
ااُؾ  َ
ّ
س
ن
ایبؿ ایک  وہیدویں ںیم ےس ھچک آدویمں ےن آرک اہک ا

رپ ومت افر ذتل وہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ  م دب زابؿ ہن ونب وت اوہنں ےن اہک ایک آپ  ہک ںیم ےن اہک ہکلب  م

وج یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیہن انس وج اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ںیم ےن اؿ ےک وقؽ وک اؿ رپ فاسپ ںیہن رکد ا 

ْم۔ اوہنں ےن اہک، ںیم ےن

ُک
ْ
ت 
َ ل
َ
ع

َ
 اہک ف

 اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، ملسم، ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔ الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ

     1162    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، يٌلی ب٩ ًبیس ا٤ًع :  راوی



 

 

٤ًَُِع بَٔضَذا  َ ث٨ََا اِِل لَی ب٩ُِ ًُبَِیٕس َحسَّ ٌِ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َي ث٨ََاظ إِٔسَح ًَائَٔظُة َحسَّ ٔل٨َِت بٔض٥ِٔ  َٔ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ  ٔ اِْلِٔس٨َاز

ُٔحِ  ِٟ إٔ٪َّ اہلَل ََّل یُٔحبُّ ا َٓ ًَائَٔظُة  ٥َ ٣َِط یَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِّتُض٥ِ  َشب َٓ َّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َع َوَزاَز  حُّ َٔ َع َواٟتَّ

ٔلَی آَٔخٔ اِْلَیةٔ َوَج١َّ َوإَٔذا جَ  ٥ِ یَُحیَِّک بٔطٔ اہللُ إ َٟ ِوَک ب٤َٔا   اُؤَک َحیَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، یلعی نب دیبع اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم یھب ےہ ہک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

اعتٰیل اہنع ےن اؿ وک ربا الھب اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبداع وک اجؿ ایل وج مالؾ ےک نمض ںیم یھت رھپ اعہشئ ریض اہلل  اینؿ یک

تی ےن رفام ا اے اعہشئ رک اجؤ ویکہکن اہلل اعتیل دب زابین افر دب وگیئ وک دنسپ ںیہن رکات افر زمدی ااضہف ہی ےہ ہک اہلل زعفلج ےن ہی آ

اُؤا( افر بج ہی آپ ےک اپس آےت ںیہ 
َ
اَِذاج 
َ
وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس رطح مالؾ رکےت ںیہ سج رطح اس ےک دعب انزؽ یک )ف

 اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک مالؾ ںیہن ایک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، یلعی نب دیبع اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿمالؾ رکےن اک :   ابب

 الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ طاْع، ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ ُجزَ َحسَّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ أْعٔ  ِبٔس اہللٔ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَ َّطُ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٔ أ٧َ یِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر

ًَلَی َرُسو٢ٔ ا ٥َ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ یَُضوَز  وَُّل َس٠َّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٠ًََِیَک َیا أَبَا َس٤ٔ ا٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َززِ  ُت رَفَ ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ اُٟوا  َٗ ٍِ ٣َا  ٥ِ َتِش٤َ َٟ َبِت أَ ـٔ َُ ًَائَٔظُة َو َِٟت  ا َ٘ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ا٢َ َو َ٘ َٓ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ َّا ٧َُحاُب ا ٠َِیض٥ِٔ َوإ٧ٔ ًَ ُت 

٠َِیض٥ِٔ َوََّل یُحَ  ٠ًََِی٨َاًَ  ابُوَ٪ 

اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ںیم ےس ھچک 

م دیسہ اعہشئ

ت ُک
لَ
َ
ع

َ
 اے اوبااقلمس وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ف

َ
ک
ْ
ت 
لَ
َ
ع
ااُؾ  َ
ّ
س
ن
 ےن ہصغ ںیم آرک ولوگں ےن ر اؽ اہلل وک مالؾ ایک اہک ا

 رعض ایک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیہن انس ہک اوہنں ےن ایک اہک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں ںیہن ہکلب ںیم ےن انس

 رھپ اؿ وک وجاب دے د ا افر امہری دب داع اؿ ےک الخػ وبقمؽ وہیگ افر اؿ یک دبداع امہرے الخػ وبقؽ ہن یک اجےئ یگ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےک وجاب ےسیک د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔ الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ

     1164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز زراورزی سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اٟسَّ  ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  َراَوِرزٔیَّ 

َٟ٘ٔیُت٥ِ أََحَسص٥ُِ فٔی ََطٔ  إَٔذا  َٓ ًَل٦ٔ  َِٟیُضوَز َوََّل ا٨ََّٟؼاَری بٔاٟشَّ ا٢َ ََّل َتِبَسُؤا ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٔلَی أَِؿَی٘ٔطٔ اہللُ  وُظ إ اِؿرَطُّ َٓ  ٕٙ  ی

 نب دیعس، دبعازعلسی درافردی لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق

اینراشد رفام ا وہید افر اصنری وک مالؾ رکےن ںیم ادتباء ہن رکف افر بج ںیہمت اؿ ںیم ےس وکیئ راہتس ںیم ےلم وت اےس گنت راہتس یک 

 رطػ وبجمر رک دف۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی درافردی لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  د ا اجےئ ےک ایبؿ ںیم ۔الہ اتکب وک ادتباء مالؾ رکےن یک اممتعن افر اؿ ےک مالؾ ےک وجاب ےسیک

     1165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، وٛیٍ، سٔیا٪، زہْر ب٩ رحب، جزیز،  :  راوی

 سہی١ وٛیٍ

ث٨ََا ٣ُ  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل و َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج َح٤َّ

 ٔ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْل ُض٥ِ  ث٨ََا َجزٔیْز ک٠ُُّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٔ َوفٔی حَ َحسَّ ٍٕ إَٔذا ِس٨َاز ٔسیٔث َوٛٔی

َٟ٘ٔی ٕ إَٔذا  َٜٔتأب َوفٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ا٢َ فٔی أَص١ِٔ اِل َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ َِٟیُضوَز َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ َج ٥َِٟ ُيَش٥ِّ أََحّسا ٩ِ٣ٔ َٟ٘ٔیُت٥ِ ا ُت٤ُوص٥ُِ َو

َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ  ا

بی، فعیک، ایفسؿ، زریہ نب رحب، رجری، لیہس فعیک، اؿ دفونں اانسد دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرک

ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل فعیک یک رفاتی ںیم ےہ بج اہمتری وہید ےس الماقت وہ افر ہبعش یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ 

ولم افر رشمنیک ںیم ےس یسک اک انؾ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن الہ اتکب ےک ابرے ںیم رفام ا افر رجری یک دحثی ںیم ےہ بج  م اؿ ےس



 

 

 ںیہن ذرک رفام ا۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، فعیک، ایفسؿ، زریہ نب رحب، رجری، لیہس فعیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ں ےک مالؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموچب

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک مالؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥ سیار ثابت ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا إر  ٩ًَِ َسیَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠َِیض٥ِٔ  ًَ َش٥ََّ٠  َٓ ًَلَی ٤َ٠ُِٔإ٪  ٥َ ٣َزَّ   َوَس٠َّ

سن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب ییحی، میشہ ایسر اثتب نب ا

 فملس ڑلوکں ےک اپس ےس زگرےت وت اںیہن مالؾ رکےت۔

 ییحی نب ییحی، میشہ ایسر اثتب نب اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وچبں ےک مالؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ سا٥ٟ ہظی٥ سیار :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا ث٨َٔیطٔ إِٔس٤َ ٔ و َحسَّ  ٥ٕٟٔ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ أَِخبََر٧َا َسیَّاْر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 الیعمس نب اسمل میشہ ایسر اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ

 الیعمس نب اسمل میشہ ایسر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ رکےن اک ایبؿمال :   ابب



 

 

 وچبں ےک مالؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣زو ب٩ ًلی ٣ح٤س ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ثابت ب٨انی حرضت يشار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس  ًَلٓٔیٕ َو٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ٍَ  و َحسَّ ٨ُِت أ٣َِٔشی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َسیَّإر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َِٟؤٟیٔس  ب٩ُِ ا

٤َزَّ بٔ  َٓ ٍَ أ٧ََٕص  َّطُ کَاَ٪ َی٤ِٔشی ٣َ َث ثَابْٔت أ٧َ ٠َِیض٥ِٔ َوَحسَّ ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٤َزَّ بٔٔؼبَِیإ٪  َٓ ِٟب٨َُانٔیِّ  َٓ ثَابٕٔت ا َث أ٧ََْص ٔؼبَِیإ٪  ٠َِیض٥ِٔ َوَحسَّ ًَ َش٥ََّ٠ 

٠َِیض٥ِٔ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٤َزَّ بٔٔؼبَِیإ٪  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّط کَاَ٪ ی٤َِٔشی ٣َ  أ٧َ

ںیم اثتب انبین ےک اسھت رمعف نب یلع دمحم نب فدیل دمحم نب رفعج، ہبعش، اثتب انبین رضحت اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اھت فہ وچبں ےک اپس ےس زگرے وت اںیہن مالؾ ایک افر اثتب یک رفاتی ںیم ےہ ںیم رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت لچ راہ 

 اھت فہ وچبں ےک اپس ےس زگرے وت اوہنں ےن اؿ وچبں وک مالؾ ایک افر دحثی رفاتی یک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ

 ر اؽ اہلل ےک اسھت لچ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وچبں ےک اپس ےس زگرے وت آپ ےن اںیہن مالؾ ایک۔

 رمف نب یلع دمحم نب فدیل دمحم نب رفعج، ہبعش، اثتب انبین رضحت اسیر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رپدہ ااھٹےن فریغہ وک  ا یسک افر العتم وک ااجزت ےنلم یک العتم رقمر رکےن ےک وجاز ک

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رپدہ ااھٹےن فریغہ وک  ا یسک افر العتم وک ااجزت ےنلم یک العتم رقمر رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوکا١٣ جحسری ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟواحس، اب٩ زیاز حش٩ ب٩ ًبیساہلل ابزاہی٥ ب٩ سویس ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس  :  راوی

 اب٩ ٣شٌوز

 ِٔ َِٟواحٔٔس َوا٠َّٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ص٤َُا  ٌٔیٕس لِٔکَ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس َِٟحِحَسرٔیُّ َو ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٕ َحسَّ َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زَٔیاز ِبُس ا ًَ ث٨ََا  تَِیَبَة َحسَّ ُ٘ ٔ ُى ٟ

ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ َیزٔی ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ُسَویِٕس  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا ا ٕ َحسَّ وز ٌُ ُت اب٩َِ ٣َِش ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َس 

 َّ ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ َّی أ٧ََِضاَک َي ٍَ ٔسَوازٔی َحً ِٟٔحَحاُب َوأَِ٪ َتِشَت٤ٔ ٍَ ا َٓ ًَلَیَّ أَِ٪ یُزِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذ٧َُِک   ی اہللُ 

حد ری ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح، انب ز اد نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی انب وعسمد رضحت انب 
خ 

اوباکلم 



 

 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اراشد رفام ا ریتے ےئل ریمے اپس آےن یک  وعسمد ریض اہلل اعتٰیل

 ااجزت ہی ےہ ہک رپدہ ااھٹ د ا اجےئ افر ہی ہک  م ریمی راز یک ابںیت نس ول اہیں کت ہک ںیم ںیہمت عنم رک دفں۔

حد ری ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح، انب ز اد :  رافی
خ 

 نسح نب دیبعاہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی انب وعسمد اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمرپدہ ااھٹےن فریغہ وک  ا یسک افر العتم وک ااجزت ےنلم یک العتم رقمر رکےن ےک وجاز ےک

     1170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ًبساہلل ب٩ ازریص حش٩ ب٩ ًبیساہلل :  راوی

ًَِبسٔ ا ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ أ٪ و َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕ َوإِٔسَح ہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا   َحسَّ

نب اربامیہ، ااحسؼ دبعاہلل نب ادرسی نسح نب دیبع اہلل اس دنس ےس یھب ہی دحثی اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ 

 ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ دبعاہلل نب ادرسی نسح نب دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

     1171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو اسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا سے روایت ےہ ٛہ حرضت سوزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 ٔ ٩ًَِ ص ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َجِت َسِوَزةُ َحسَّ َِٟت ََخَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ َظا٦

َُ ا٨َِّٟشاَئ ٔجِش٤ّا ََّل تَ  ٔضَی َحاَجَتَضا َوکَا٧َِت ا٣َِزأَّة َجٔشی٤َّة َترِفَ ِ٘ ِٟحَٔحاُب َٟٔت ٠َِیَضا ا ًَ َب  َس ٣َا ُُضٔ ٌِ َُٓضا َب ٔ ز ٌِ ًَلَی ٩ِ٣َ َي ِدفَی 



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ آَصا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ّة َوَرُسو٢ُ رَفَ ٌَ أَِت َرأج َٔ َٜ ِ ا٧ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔجَْن  َٕ َترِخُ ِی َٛ َٓا٧ُِوزٔی  ٠َِی٨َا  ًَ َِْن  َٔ یَا َسِوَزةُ َواہللٔ ٣َا َتِد

َِٟت َیا َرُس  ا َ٘ َٓ ََٓسَخ٠َِت   ْٚ ٔ َْعِ ی َوفٔی یَٔسظ شَّ ٌَ ََٟیَت َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی بَِیًٔی َوإ٧ٔ َّی اہللُ  َذا  و٢َ اہللٔ اہللٔ َػل َٛ ا٢َ لٔی ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ِجُت  ِّی ََخَ ٔن إ

ِس أُذَٔ٪  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٔ ٣َا َوَؿ َٚ فٔی یَسٔظ زِ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ َوإٔ٪َّ ا  ٍَ ٔ َِٟیطٔ ث٥َُّ ُرٓ ٔ أُوؤَی إ َٓ َِٟت  ا َٗ َذا  َٛ ِج٩َ َٟٔحاَجت٩َُّٜٔ َوفٔی َو َل٩َُّٜ أَِ٪ َترِخُ

َُ ا٨َِّٟشاَئ  ِٟبََراَز رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ َيرِفَ ىٔی ا ٌِ ا٢َ صَٔظا٦ْ َي َ٘ َٓ  ٔجِش٤َُضا َزاَز أَبُو برَِکٕ فٔی َحٔسیثٔطٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوب ااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ادہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

دق آفر توروتں ںیم ڑبے دق فایل تورت ںیھت ہک اچہپےنن فاےل رپدہ د ے اجےن ےک دعب اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ت ںیل افر فہ 

 ےس وپہدیہ ہن رہ یتکس ںیھت اںیہن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن داھکی وت اہک اے  ادہ اہلل یک مسق  م مہ ےس وپہدیہ ںیہن

ٰیل اہنع ےن اہک ہک فہ ہی ےتنس یہ فاسپ ولٹ آںیئ افر رہ ںیتکس اس ےئل آپ وغر رکںی ہک آپ ابرہ ےسیک ت ںیل یگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت

ر اؽ اہلل ریمے رھگ ںیم اشؾ اک اھکان انتفؽ رفام رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم ڈہی یھت فہ احرض وہںیئ افر رعض 

رطح اہک دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ایس فتق  ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ابرہ ت یل افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم اس اس

آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح انزؽ یک یئگ رھپ فیح عطقنم وہیئ افر ڈہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم ریہ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا قیقحت ںیہمت اینپ احتج ےک ےئل ابرہ اجےن یک ااجزت دے دی یئگ ےہ۔

نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوب ااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت  ادہ ریض اہلل  اوبرکب :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیمہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل 

     1172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ :  راوی

 َ ا٢َ َوکَا٧ َٗ ٔ َو ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ َُّط و َحسَّ ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ َُ ا٨َّٟاَض ٔجِش٤َُضا  ِت ا٣َِزأَّة َيرِفَ

ی شَّ ٌَ  ََٟیَت

اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی وقنمؽ ےہ اس ںیم ےہ ہک اؿ اک مسج ولوگں ےس دنلب اھت افر زمدی ےہ ہک آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس اشؾ اک اھکان اھک رےہ ےھت۔



 

 

 ؾاوبرکبی انب ریمن، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

     1173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُسَویُِس ب٩ُِ َس  و َحسَّ

  ادی نب دیعس یلع نب رہسم، اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

  ادی نب دیعس یلع نب رہسم، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

     1174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی جسی ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ ا ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  َوَة ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ُْعِ  ب٩ِٔ ٔطَضإب 

ِج٩َ بٔا٠َِّٟی١ٔ إٔذَ  ٩َّ َیرِخُ ُٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ أَِزَواَد َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٔ ٌٔیْس اٟزُّبَِْر ٍٔ َوصَُو َػ ٨َ٤َِٟأػ ٔلَی ا ا َتبَرَِّزَ٪ إ

َّی اہللُ و٢ُ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ أب َي َِٟدلَّ َیُح َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِٓ َّی اہللُ  أَ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحُحِب نَٔشائََک  ًَ

ِی٠َّة  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َة َزِوُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ َجِت َسِوَزةُ ب٨ُِٔت َز٣ِ رَخَ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٩ِ٣ٔ ا٠ََّٟیالٔی ًَٔظاّئ َوکَا٧َِت ا٣َِزأَّة ًَ

 ٔ َٓأ٧َِزَ كَو ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ِٟٔحَحاُب  ًَلَی أَِ٪ ی٨ُِز٢ََ ا ّػا  ٨َأک یَا َسِوَزةُ رٔحِ ِٓ ِس َْعَ َٗ ٨َاَزاَصا ٤ًَُزُ أَََّل  َٓ ِٟٔحَحاَب ی٠َّة  زَّ َوَج١َّ ا ًَ  ٢َ اہللُ 

 اہنع ےس رفاتی ےہ دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

ہک ر اؽ اہلل یک ازفاج رہطمات رات ےک فتق اضقےئ احتج ےک ےئل اجیت ںیھت افر فہ اکی الھک دیماؿ اھت افر رمع نب اطخب 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض رکےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ازفاج وک رپدہ رکا دںی نکیل ر اؽ اہلل ااسی ہن 



 

 

 سپ رضحت  ادہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع تنب زز ہ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس راوتں ںیم ےس یسک رات ںیم اشع ےک فتق رکےت ےھت

ابرہ ت ںیل افر فہ دراز دق تورت ںیھت اںیہن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اکپر رک اہک اے  ادہ مہ ےن آپ وک اچہپؿ ایل ےہ رپدہ 

وہےن یک رحص رکےت وہےئ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ رھپ اہلل ابترک فاعتیل ےن  ےک ابرے ںیم ااکحؾ انزؽ

 رپدے ےک ااکحؾ انزؽ رفامےئ۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع االسلؾ توروتں ےک ےئل اضقےئ احتج ااسنین ےک ےئل ےنلکن یک ااجزت ےک ایبؿ ںیم

     1175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب٤ًزو ٧اٗسيٌ٘وب ب٩ ابز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ  إب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔رمعف اندقوقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب اس دنس ےس یھب ہی 

 رمعف اندقوقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿمالؾ رکےن اک  :   ابب

 ایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ًلی ب٩ ححز یحٌی اب٩ ححز ہظی٥ ابی زبْر جابز، ٣ح٤س ب٩ ػباح زہْر ب٩ رحب ہظی٥ ابوزبْر، حرضت  :  راوی

 ٌالٰی ٨ًہجابز رضی اہلل ت

 ٩ًَِ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ٕ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ حُِحز َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبَر٧ََا و  َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو ث٨ََا  َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبٔی اٟزُّبَِْر

ث٨ََا صَُظیِ  اََّل َحسَّ َٗ ٕب  بَّأح َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ٠ًََِیطٔ ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٥ْ أَِخبََر٧َا أَبُو اٟزُّبَِْر

 ٕ ٦ ٥َ أَََّل ََّل َیبٔیتَنَّ َرُج١ْ ٨ًَِٔس ا٣َِزأَةٕ ثَیِّٕب إَّٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ ٧َاّٛٔحا أَِو َذا ٣ََِحَ  َوَس٠َّ



 

 

ریب اجرب، دمحم نب ابصح زریہ نب رحب میشہ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ییحی نب ییحی، یلع نب رجح ییحی انب رجح میشہ ایب ز

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آاگہ روہ اکنح رکےن فاےل  ا رحمؾ ےک العفہ وکیئ آدیم یسک اشدی دشہ تورت 

 ےک اپس رات ہن زگارے۔

ییحی انب رجح میشہ ایب زریب اجرب، دمحم نب ابصح زریہ نب رحب میشہ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، یلع نب رجح  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اج

     1177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی خْر ، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز، :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ  َحسَّ َِٟدِْر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث 

ًَلَی ا٨َِّٟش  ُخو٢َ  ٥ِ َواٟسُّ ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ یَا ٩ًَِ ًُ َ٘ َٓ أئ 

٤َِِٟوُت َرُسو َِٟح٤ُِو ا ا٢َ ا َٗ َِٟح٤َِو  أَیَِت ا  ٢َ اہللٔ أرََفَ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ ہبقع نب اعرم، رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعرم ریض اہلل 

ےک اپس اجےن ےس وچب ااصنر ںیم ےس اکی آدیم ےن  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا توروتں

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس دویر ےک ابرے ںیم ایک مکح رفامےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دویر وت 

 ومت ےہ۔

 اعرم، ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ ، ہبقع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٟیث، اب٩ سٌس حیوة ب٩ رشیح یزیس ابی حبیب :  راوی

ٕس َوحَ  ٌِ َِٟحارٔٔث َوا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َُِْرٔص٥ِٔ أَ٪َّ و َحسَّ یِٕح َو ِیَوَة ب٩ِٔ رُشَ



 

 

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  َیزٔیَس ب٩َِ  ثَُض٥ِ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  أَبٔی َحبٔیٕب َحسَّ

اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ثیل، انب دعس ویحة نب رشحی سیدی ایب بیبح اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی 

 ےہ۔

 اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ثیل، انب دعس ویحة نب رشحی سیدی ایب بیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 كاہز اب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌس حرضت ٟیث ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو :  راوی

َِٟح٤ُِو أَُر اٟزَِّو  وَُّل ا ُ٘ ٕس َي ٌِ ُت ا٠َِّٟیَث ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َوَس٤ٔ َٗ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ارٔٔب و َحسَّ َٗ ٔد َو٣َا أَِطَبَضُط ٩ِ٣ٔ أَ

٥ِّ َو٧َِحُوظُ  ٌَ ِٟ  اٟزَِّؤد اب٩ُِ ا

اوباطرہ انب فبہ، ثیل نب دعس رضحت ثیل نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دویر ےس اخفدن اک اھبیئ افر وج اس ےک 

 اشمہب وہ اخفدن ےک رہتش دارفں ںیم ےس اچچ زاد اھبیئ فریغہ رماد ےہ۔

 اوباطرہ انب فبہ، ثیل نب دعس رضحت ثیل نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبنج تورت ےک اسھت ولخت افر اس ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌزوٖ، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، برک ب٩ سوازہ حرضت ہارو٪ ب٩ ٣ :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٤ًزو ب٩ ًاؾ

 ٔ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٤ًَِْزو ح و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أَِخبَرَ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ًَ ٧َا 

ًَِبَس ا ثَطُ أَ٪َّ  ٕ َحسَّ ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ ُجَبِْر ثَُط أَ٪َّ  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ برَِکَ ب٩َِ َسَواَزَة َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ثَُط أَ٪َّ ًَ أؾ َحسَّ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ہللٔ ب٩َِ 

ًَلَی أَِس  ا ٩ِ٣ٔ بَىٔی َصأط٥ٕ َزَخ٠ُوا  َظ َذَٟٔک َنرَفّ رَکٔ َٓ آص٥ُِ  ُٙ َوهَٔی َتِحَتطُ َیِو٣َئٕٔذ رَفَ ی سِّ ََٓسَخ١َ أَبُو برَِکٕ اٟؼِّ ٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِیٕص 



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ ٥َِٟ أََر إَّٔلَّ َخِّْرا  ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٠َیِ ََٓذََکَ َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ِس َػل َٗ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  طٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ََّل یَِسُخ٩٠ََّ  َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٔک ث٥َُّ  ًَلَی ٣ُِٔیَبٕة بَزَّأََصا ٩ِ٣ٔ ذَٟ َس یَِومٔی َصَذا  ٌِ  َرُج١ْ َب

ُط َرُج١ْ أَِو اث٨َِا٪ٔ  ٌَ  إَّٔلَّ َو٣َ

دبعاہلل نب فبہ، رمعف اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب  اادہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ نب رعمفػ، 

ہنع رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ینب اہمش ںیم ےس دنچ آدیم اامسء تنب سیمع ےک اپس ےئگ اےنت ںیم اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب 

اکنح ںیم ںیھت دیسان دصقی اربک ےن اںیہن داھکی وت اس ابت وک اندنسپ ایک رضحت اوبرکب  رشتفی ےل آےئ افر ہی اؿ دونں اؿ ےک

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رھپ اس اک ذرک ر اؽ اہلل ےس ایک رگم ہی یھب اہک ہک ںیم ےن اس ںیم  ااےئ الھبیئ ف یکین ےک وکیئ ابت ںیہن 

ے وہ رک رفام ا وکیئ آدیم آج ےک دؿ ےک دعب یسک تورت ےک اپس اس ےک دیھکی رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربنم رپ ڑھک

 اخفدن یک ریغ وموجدیگ ںیم ہن اجےئ اہں ارگ اس ےک اسھت اکی اکی دف آدیم وہں وت رھپ رحج ںیہن۔

اہلل ریض اہرفؿ نب رعمفػ، دبعاہلل نب فبہ، رمعف اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب  اادہ رضحت دبع :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع رمعف نب اعص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج آدیم وک اےلیک تورت ےک اسھت داھکی اجےئ افر فہ اس یک ویبی  ا رحمؾ وہ وت دب امگؿ

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرت ےک اسھت داھکی اجےئ افر فہ اس یک ویبی  ا رحمؾ وہ وت دب امگین دفر رکےن ےک ےئل اس اک ہی  ہہ داین ہک ہی الفہن ےہ ےک بحتسم وہےنسج آدیم وک اےلیک تو

     1181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نی ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٨ا :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٔ ٤َزَّ ب َٓ ٍَ إِٔحَسی نَٔشائٔطٔ  ٥َ کَاَ٪ ٣َ ٨ُِت َوَس٠َّ ُٛ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ًَُٓل٧َُة  ٔ َزِوَجًٔی  ا٢َ َیا ًَُٓلُ٪ َصٔذظ َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ًَاُظ  َس َٓ طٔ َرُج١ْ 

ِیَلاَ٪ َیِحزٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اٟظَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩ِ أَُه٩ُّ بَٔک  ُٛ ٥ِ٠َ أَ َٓ ٔ  ٩ِ٣ٔ اِْلِٔنَشا٪ٔ أَُه٩ُّ بٔطٔ  ٦  ٣َِحَزی اٟسَّ

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امحد نب ہملس اثتب انبین اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ےک اسھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج ںیم ےس اکی ںیھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس اکی آدیم زگرا آپ ےن اےس 



 

 

 ا فہ آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے الفں ہی ریمی الفں ویبی ےہ اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم وکؿ وہات الب

وہں ہک ںیم ااسی امگؿ رکفں افر ہن یہ ںیم ےن آےکپ ابرے ںیم وکیئ ااسی امگؿ ایک ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اطیشؿ ااسنں یک روگں ںیم 

  ےہ۔وخؿ یک رطح دفڑات

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امحد نب ہملس اثتب انبین اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 فہ اس یک ویبی  ا رحمؾ وہ وت دب امگین دفر رکےن ےک ےئل اس اک ہی  ہہ داین ہک ہی الفہن ےہ ےک بحتسم وہےن ےک ایبؿ ںیم سج آدیم وک اےلیک تورت ےک اسھت داھکی اجےئ افر

     1182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حٌیاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلی ب٩ حشْن، ػٔیہ ب :  راوی

ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوَت ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ

َِٟت کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  ا َٗ َة ب٨ِٔٔت حٌَُٓیٕ  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ثُِتُط ث٥َُّ ًَلٔیِّ ب٩ِٔ حَُشِْٕن  ََٓحسَّ َِٟیًّل  أََتِیُتُط أَُزوُرُظ  َٓ ا  ّٔ ٜٔ َت ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ُ ًَ َّی اہللُ  ل

٤َزَّ َرُجًَلٔ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٨ََُٜضا فٔی َزارٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ٠َٔبىٔی َوکَاَ٪ ٣َِش ِ٘ ا٦َ ٣َعَٔی َٟٔی َ٘ َٓ ٠َٔب  َ٘ ا َرأَیَا ا٨َّٟئ ٤ُُِٗت ِٔلَِن َّ٤٠َ َٓ َّی ِِلَِنَؼارٔ  یَّ َػل

ةُ  ٔٔیَّ ََّضا َػ ًَلَی رِٔس٤َُٜٔ٠ا إ٧ٔ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ًَا  ٥َ أرَِسَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اََّل ُسِبَحاَ٪ اہللٔ یَا اہللُ  َ٘ َٓ  ب٨ُِٔت حٌَُٓیٕ 

ِیَلاَ٪ َیِحزٔی ٩ِ٣ٔ اِْلِٔنَشأ٪ ٣َحِ  ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َٗ ا٢َ َطِیّئاَرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ا أَِو  ٠ُُٗوب٤َُٜٔا رَشًّ َٖ فٔی  ٔذ ِ٘ ِّی َخٔظیُت أَِ٪ َي ٔن ٦ٔ َوإ  َزی اٟسَّ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح ہیفص نب ییح اؾ اوملنینم ہیفص تنب ییح ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل ہیلع فملس ےس الماقت رکےن آیئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع یبن یلص اہلل ہیلع فملس فکتعم ےھت ںیم رات ےک فتق آپ یلص

فملس ےس وگتفگ یک رھپ فاسپ ولےنٹ ےک ےئل ڑھکی وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اسھت ےھجم رتصخ رکےن ےک ےئل اےھٹ افر 

 اہلل ہیلع فملس وک داھکی وت دلجی دلجی اؿ یک راہشئ ااسہم نب زدی ےک رھگ ںیم یھت دف ااصنری آدیم زگرے بج اوہنں ےن یبن یلص

 ےنلچ ےگل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اینپ اچؽ ںیم یہ ولچ ہی ہیفص تنب ییح ےہ اوہنں ےن رعض ایک احبسؿ اہلل اے اہلل ےک ر اؽ!

وکیئ ربی ابت ہن ڈاؽ دے  ا آپ ےن رفام ا ااسنؿ ےک ادنر اطیشؿ وخؿ یک رطح اتلچ ےہ افر ےھجم وخػ وہا ہک فہ اہمترے دولں ںیم 

 افر ھچک رفام ا۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، یلع نب نیسح، ہیفص نب ییح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  وہےن ےک ایبؿ ںیم تورت ےک اسھت داھکی اجےئ افر فہ اس یک ویبی  ا رحمؾ وہ وت دب امگین دفر رکےن ےک ےئل اس اک ہی  ہہ داین ہک ہی الفہن ےہ ےک بحتسمسج آدیم وک اےلیک
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 زہزی، ًلی ب٩ حشْن، ػٔیہ زوجہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب  :  راوی

٩ًَِ اٟ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨َٔیطٔ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشِْٕن أَ٪َّ و َحسَّ زُّصِزٔیِّ أَِخبََر٧َا 

َة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ  ٔٔیَّ ٥َ َتزُوُرُظ َػ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََّضا َجائَِت إ ٥َ أَِخبََرِتُط أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًِتٔکَآٔطٔ فٔی َػل فٔی ا

٠ُٔب  َ٘ ا٣َِت َت٨ِ َٗ ّة ث٥َُّ  ًَ ثَِت ٨ًَِٔسُظ َسا ََٓتَحسَّ اَ٪  ـَ رِشٔ اِِلََوأَخٔ ٩ِ٣ٔ َر٣َ ٌَ ِٟ ٤َِِٟشحٔٔس فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َو

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ  ٕ ٤َز ٌِ ىَی َحسٔیٔث ٣َ ٌِ ٠ٔبَُضا ث٥َُّ َذََکَ ب٤َٔ ِ٘ ُّ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔنَشأ٪  َي ِیَلاَ٪ َیِب٠ُ إٔ٪َّ اٟظَّ

 ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٦ٔ َو َّ اٟسَّ  َیِحزٔی٣َِب٠َ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، یلع نب نیسح ہیفص زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ہیفص ےس رفاتی ےہ 

ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااکتعػ ںیم دجسم ںیم الماقت رکےن ےک ےئل راضمؿ ےک آرخی رشعہ 

ں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وھتڑی دری وگتفگ یک رھپ فایسپ ےک ےئل اھٹ ڑھکی وہیئ افر یبن رکمی یھب اںیہن ںیم احرض وہںیئ اوہن

رتصخ رکےن ےک ےئل اےھٹ ابح  دحثی ایس رطح ےہ اس ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اطیشؿ ااسنؿ ںیم وخؿ ےنچنہپ 

 ںیہن ایک۔یک ہگج کت چنہپ اجات ےہ دفڑےن اک ذرک 

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، یلع نب نیسح، ہیفص زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وت فاہں ھٹیب اجےئ فرہنوج آدیم یسک سلجم ںیم آےئ افر سلجم ںیم وکیئ ہگج اخیل دےھکی

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 وج آدیم یسک سلجم ںیم آےئ افر سلجم ںیم وکیئ ہگج اخیل دےھکی وت فاہں ھٹیب اجےئ فرہن اؿ ےک ےھچیپ یہ ھٹیب اجےن ےک ایبؿ ںیم
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 ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حة ٣زہ ً٘ی١ ب٩ ابی كاٟب حرضت ابوواٗس ٟیثیٗتیبہ ب٩ سٌیس :  راوی

 ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَب َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ی ك٠ََِحَة أَ٪َّ أَبَا ٣ُزََّة ٣َِولَی َحسَّ



 

 

٥َ بَِی٤٨ََ ًَ٘ٔی١ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی َوإٗٔس ا٠َِّٟیثٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِِٟشحٔسٔ ب٩ِٔ أَبٔی كَأٟٕب أَِخبَرَُظ  ا صَُو َجأْٟص فٔی ا

َّی ا ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب١َ اث٨َِأ٪ إ ِٗ َ أ َٓ َب١َ َنرَفْ ثًََلثَْة  ِٗ طُ إٔذِ أَ ٌَ ًَلَی َرُسو٢ٔ َوا٨َّٟاُض ٣َ ا  َٔ َٗ َو َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَذصََب َواحْٔس  ہللُ 

ا اِْل  َح٠ََص ٓٔیَضا َوأ٣ََّ َٓ ةٔ  َ٘ َِٟح٠ِ َجّة فٔی ا أَی رُفِ ا أََحُسص٤َُا رَفَ َٓأ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أُٟث اہللٔ َػل ا اٟثَّ ُض٥ِ َوأ٣ََّ َٔ َح٠ََص َخ٠ِ َٓ ََخُ 

أَِزبََز ذَ  ًَلثَةٔ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟرَفٔ اٟثَّ  ٥ِ ُٛ ا٢َ أَََّل أُِخبٔرُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا رَفَ َّ٤٠ََٓ ٔلَی اہللٔ  اصّٔبا  أََوی إ َٓ ا أََحُسص٥ُِ  أ٣ََّ

ا اِْلََخُ  اِسَتِحَیا اہللُ ٨ِ٣ٔطُ َوأ٣ََّ َٓ َٓاِسَتِحَیا  ا اِْلََخُ  ٨ِطُ َٓآَواُظ اہللُ َوأ٣ََّ ًَ َق اہللُ  أَِْعَ َٓ َق  أَِْعَ َٓ   

 رمہ لیقع نب ایب اطبل رضحت اوبفادق یثیل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 

حة
طل
ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب 

ہک نیت آدیم آےئ اؿ ںیم ےس دف یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم ےنھٹیب فاےل ےھت افر احصہب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وموجد ےھت 

وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اکی الچ ایگ فہ ر اؽ اہلل ےک اپس اج رک ڑھکے وہ ےئگ رھپ اؿ ںیم ےس 

 اگل بج ر اؽ اہلل یلص اکی ےن سلجم ںیم ہگج دیھکی وت فاہں اج رک ھٹیب ایگ افر دفرسا اؿ ےک ےھچیپ ھٹیب ایگ افر رسیتا تشپ ریھپ رک اجےن

اہلل ہیلع فملس افرغ وہےئ وت رفام ا ایک ںیم ںیہمت نیت آدویمں ےک ابرے ںیم ربخ ہن دفں اؿ ںیم ےس اکی ےن اہلل ےس ناکھہن بلط ایک 

 وت اہلل ےن اےس ناکھہن دے د ا دفرسے ےن ایح یک اہلل یھب اس ےس ایح رکے اگ افر رسیتے ےن ارعاض ایک سپ اہلل یھب اس ےس

 ارعاض رکے اگ۔

 رمہ لیقع نب ایب اطبل رضحت اوبفادق یثیل :  رافی

 

حة
طل
 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 آےئ افر سلجم ںیم وکیئ ہگج اخیل دےھکی وت فاہں ھٹیب اجےئ فرہن اؿ ےک ےھچیپ یہ ھٹیب اجےن ےک ایبؿ ںیموج آدیم یسک سلجم ںیم 
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ب٩ ابی  اح٤س ب٩ ٨٣ذر ًبساٟؼ٤س رحب اب٩ طساز اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور حبا٪ یحٌی ب٩ ابی ٛثْر اسحاٚ ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ك٠حہ

ثَىٔی إِٔس  ٕ ح و َحسَّ از ْب َوصَُو اب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ ٤َسٔ َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا و َحسَّ َح

ٕ أَ٪َّ  ثْٔر َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  ا َحسَّ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ث٨ََا أَبَاُ٪  ٔ  َحبَّاُ٪ َحسَّ ثَطُ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة َحسَّ َٙ ب٩َِ  إِٔسَح

ىَی ٌِ ٤َِٟ  ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ فٔی ا

ادمح نب ذنمر دبعادمصل رحب انب دشاد ااحسؼ نب وصنمر ةحؿ ییحی نب ایب ریثک ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط اؿ دفونں اانسد ےس یھب 



 

 

 ۔ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ

 ادمح نب ذنمر دبعادمصل رحب انب دشاد ااحسؼ نب وصنمر ةحؿ ییحی نب ایب ریثک ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تم ےک ایبؿ ںیمیسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رح

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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 ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟیث، ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ً :  راوی

ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َّٟ  ٤َُِٟضأجز ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح ب٩ِٔ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِیُث 

ا٢َ ََّل ُي٘ٔی٩٤ََّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ ٣َِح٠ٔٔشطٔ ث٥َُّ َیِح٠ُٔص ٓٔیطٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ  أََحُس

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع

 اس یک ہگج وخد ھٹیب اجےئ۔ فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ یسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ہن ااھٹےئ افر رھپ

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم یسک آدیم وک اس

     1187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر اب٩ ٤٧ْر زہْر ب٩ رحب، یحٌی ٗلا٪ اب٩ ٣ثىی ًبساٟوہاب ث٘فی ًبیساہلل ابوبرک ب٩  :  راوی

 واسا٣ہ ب٩ ٤٧ْر ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش اب

ث٨ََا أَبٔی ح و حَ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َیِحٌَی َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ سَّ

اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و َحسَّ َوصَُو ا ُض٥ِ  فٔیَّ ک٠ُُّ َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ًَِبُس ا ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ح و َحسَّ

اُٟوا َٗ  ٕ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  َطِیَبَة َوا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  َحسَّ



 

 

شَّ  َٔ ٩ِٜٔ َت ٔ ث٥َُّ َیِح٠ُٔص ٓٔیطٔ َوَل ٔسظ ٌَ ِ٘ ا٢َ ََّل ُي٘ٔی٥ُ اٟزَُّج١ُ اٟزَُّج١َ ٩ِ٣ٔ ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  واَػل ٌُ  ُحوا َوَتَوسَّ

 زریہ نب رحب، ییحی اطقؿ انب ینثم دبعاولاہب یفقث دیبع اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب ریمن انب ریمن

 اوبااسہم نب ریمن دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ آدیم یسک

 ےئ افر رھپ اس ہگج وخد ھٹیب اجےئ اہتبل ہگج رفاخ رک د ا رکف افر فتعس ےس اکؾ ول۔آدیم وک اس ےک ےنھٹیب یک ہگج ےس ہن ااھٹ

ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب ریمن انب ریمن زریہ نب رحب، ییحی اطقؿ انب ینثم دبعاولاہب یفقث دیبعاہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب  :  رافی

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعرشب اوبااسہم نب ریمن دیبعاہلل انعف رضحت انب رمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1188    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوربیٍ ابوکا١٣ ح٤از ایوب یحٌی ب٩ حبیب، روح ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ اب٩ ابی  :  راوی

 ٓسیک ؿحاک اب٩ ًث٤ا٪ ٧آٍ اب٩ ٤ًز ٟیث، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ثَىٔی و َحسَّ ث٨ََا َرِوْح ح و َحسَّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب ح و َحسَّ اْز َحسَّ َح٤َّ

ٍٕ َحسَّ  ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ص٤َُا  ٚٔ لِٔکَ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َُٓسیِٕک أَِخ ٣َُح٤َّ بََر٧َا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ىٔی اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ ک٠ُُّ ٌِ اُک َي حَّ َـّ ٥َِٟ اٟ  ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث َو

وا َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ  ٌُ ُحوا َوَتَوسَّ شَّ َٔ ٩ِٜٔ َت َِٟحٔسیٔث َوَل وا فٔی ا َُِْرٔصَایَِذَُکُ ٔة َو ٌَ ُِٟح٤ُ ا٢َ فٔی یَِو٦ٔ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٠ُُِٗت فٔی یَِو٦ٔ ا  ُجَزیِٕخ 

اوبرعیب اوباکلم امحد اویب ییحی نب بیبح، رفح دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، انب رججی، دمحم نب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس دحثی ںیم  انب رمع ثیل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن

ُ ا ذموکر ںیہن انب رججی ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک ںیم ےن وپاھچ ہک ایک ہی مکح  ہعم ںیم یھب ےہ 
َ
ّّس
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ن
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ُو ا ف
خ
َ
ّ
س
َفَ

 

ت

اوہنں ےن 

 رفام ا اہں ہی مکح  ہعم فریغہ بس ےک ےئل ےہ۔

 اوباکلم امحد اویب ییحی نب بیبح، رفح دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، انب رججی، دمحم نب راعف انب ایب دفکی احضک انب اوبرعیب :  رافی

 امثعؿ انعف انب رمع ثیل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساَّلًلی ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ ِیَبَة َحسَّ ًَ  

 َٟ ا٦َ  َٗ ٥ِ أََخاُظ ث٥َُّ َیِح٠ُٔص فٔی ٣َِح٠ٔٔشطٔ َوکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز إَٔذا  ُٛ ا٢َ ََّل يُ٘ٔی٩٤ََّ أََحُس َٗ  ٥َ ٥ِ َیِح٠ِٔص ٓٔیطٔ َوَس٠َّ َٟ ٩ًَِ ٣َِح٠ٔٔشطٔ   ُط َرُج١ْ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع رمعم، زرہی، اسمل انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےئل بج وکیئ آدیم اینپ ےن اراشد رفام ا  م ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ وک ااھٹ رک اس یک ہگج رپ ہن ےھٹیب افر انب رمع

 ہگج ےس ااتھٹ وت فہ اس یک ہگج رپ ہن ےتھٹیب ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع رمعم، زرہی، اسمل، انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز :  راوی

ٚٔ أَِخ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََاظ  ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ ٤َْز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  بََر٧َا ٣َ

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یسک آدیم وک اس یک ہگج ےس ااھٹ رک اس یک ہگج ےنھٹیب یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ١ٌ٘٣ اب٩ ًبیساہلل ابی زبْر حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َس٤َ٠َُة  ٩ًَِ و َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ١ْٔ٘ َوصَُو اب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ  ٕ َجابٔز



 

 

 ٔ َس ٓ ٌُ ِ٘ َی َٓ  ٔ ٔسظ ٌَ ِ٘ ٔلَی ٣َ ِٕ إ ٔ ُِٟیَداٟ ةٔ ث٥َُّ  ٌَ ُِٟح٤ُ ٥ِ أََخاُظ َیِو٦َ ا ُٛ ا٢َ ََّل ُي٘ٔی٩٤ََّ أََحُس َِٓشُحواَٗ و٢ُ ا ُ٘ ٩ِٜٔ َي  یطٔ َوَل

ہملس نب بیبش نسح لقعم انب دیبع اہلل ایب زریب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد 

 رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ اھبیئ وک ااھٹ رک اس یک ہگج رپ وخد ہن ےھٹیب نکیل ویں وہک اشکدہ وہ اجؤ۔

 ہملس نب بیبش نسح لقعم انب دیبعاہلل ایب زریب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکیئ آدیم بج اینپ ہگج ےس اھٹ اجےئ رھپ فاسپ آےئ وت اس ہگج ےنھٹیب اک ز ادہ دقحار ہ

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   باب

 وکیئ آدیم بج اینپ ہگج ےس اھٹ اجےئ رھپ فاسپ آےئ وت اس ہگج ےنھٹیب اک ز ادہ دقحار ےہ ۔

     1192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ابوًوا٧ہ، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س سہی١ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ا َحسَّ ـّ ُٗتَِیَبُة أَِي ا٢َ  َٗ ًََوا٧ََة َو ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا أَبُو  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ و َحسَّ ص٤َُا  ٕس لِٔکَ ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٦َ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َٗ ًََوا٧ََة ٩ِ٣َ  ٥ِ َوفٔی َحسٔیٔث أَبٔی  ُٛ ا٦َ أََحُس َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ َّ٠

ُّٙ بٔطٔ  ُضَو أََح َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ إ  ٣َِح٠ٔٔشطٔ ث٥َُّ َرَج

ہک  ہبیتق نب دیعس اوبتواہن، دبعازعلسی انب دمحم لیہس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ ڑھکا وہ اجےئ افر اوبتواہن یک دحثی ںیم ےہ وج آدیم اینپ ہگج ےس اھٹ ایگ رھپ اس یک رطػ 

 ولٹ آ ا وت فہ اس ہگج اک ز ادہ دقحار ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس اوبتواہن، دبعازعلسی انب دمحم لیہس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایبنج توروتں ےک اپس ثنخم ےک اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبنج توروتں ےک اپس ثنخم ےک اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب وٛیٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ہظا٦ ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦  :  راوی

 زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ

ث٨ََ  ُى صََذا َحسَّ ِٔ ا َوا٠َّٟ ـّ یِٕب أَِي ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ح و َحسَّ ُض٥ِ  اؤَیَة ک٠ُُّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ َ َُکَ ث ٕ َحسَّ ٩ًَِ ا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٨َا صَٔظا٦ْ 

َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ٣َُد٨َّّثا کَاَ٪ ٨ًَِٔسصَا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ا٢َ أَبٔیطٔ  َ٘ َٓ ِٟبَِیٔت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ  

َة إِٔ٪  ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی أ٣َُیَّ ًَ ٍٕ  ِٔلَخٔی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة یَا  ب١ُٔ بٔأَِربَ ِ٘ ََّضا ُت إ٧ٔ َٓ ًَلَی ب٨ِٔٔت َُِیًَلَ٪  َُّٟک  ِّی أَزُ إٔن َٓ َٕ َُّسا  ٔ ائ ٠َِی٥ُِٜ اٟلَّ ًَ َتَح اہللُ  َٓ

٠َیِ  ًَ ا٢َ ََّل یَِسُخ١ِ َصُؤََّلٔئ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ َوتُِسبٔزُ بَٔث٤َإ٪ 

ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اوبرکبی اوباعمفہی اشہؾ اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ زبنی تنب اؾ ہملس،  اوبرکب نب

رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اپس اکی ثنخم اھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رھگ ںیم وموجد 

ؾ ہملس ےک اھبیئ ےس اہک اے دبعاہلل نب ایب اہیم ارگ اہلل اعتیل ےن ںیہمت لک اطفئ رپ حتف اطع رک دی وت ےھت وت اس ثنخم ےن رضحت ا

ںیم ےھجت الیغؿ یک یٹیب ےک ابرے ںیم راامنہیئ رک داتی وہں ہک فہ اچر ولسوٹں ےس آیت ےہ افر آھٹ ولسوٹں ےس اجیت ےہ ینعی وخب 

  ےن ہی ابت  ین وت اراشد رفام ا ا ےس ولگ اہمترے اپس ہن آ ا رکںی۔ومیٹ ےہ اس ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اوبرکبی اوباعمفہی اشہؾ اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ زبنی تنب  :  رافی

 اؾ ہملس، رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبنج توروتں ےک اپس ثنخم ےک اجےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ ح :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ًَلَی أَِزَوأد  و َحسَّ َِٟت کَاَ٪ یَِسُخ١ُ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ

َٓکَا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُد٨َّْث  ًَ َّی اہللُ  ٥َ یَِو٣ّا ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓسَخ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َٗ ٔ أُولٔی اِْلِٔربَةٔ  َُِْر و٧َطُ ٩ِ٣ٔ  سُّ ٌُ ٧ُوا َي

ٍٕ َوإٔذَا أَِزبَزَِت أَزِ  َب٠َِت بٔأَِربَ ِٗ َب٠َِت أَ ِٗ ا٢َ إَٔذا أَ َٗ ُت ا٣َِزأَّة  ٌَ ٔف نَٔشائٔطٔ َوصَُو َی٨ِ ٌِ َّی اہللُ بََزِت بَٔث٤َاَوصَُو ٨ًَِٔس َب ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٪ٕ

َحَحبُوظُ  َٓ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِی٩َُّٜ  ُٖ ٣َا َصاص٨َُا ََّل یَِسُخ٩٠ََّ  ٔ ز ٌِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََّل أََری صََذا َي



 

 

فاج دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک از

رہطمات ےک اپس اکی ثنخم آ ا رکات اھت افر ولگ اےس یسنج وخاشہ ہن ر ےنھ فاولں ںیم امشر رکےت ےھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی 

دؿ رشتفی الےئ وت فہ آیکپ ضعب ویبویں ےک اپس اھٹیب اکی تورت یک رعتفی رک راہ اھت اس ےن اہک بج فہ آیت ےہ وت اچر ولسوٹں ےس 

یت ےہ وت آھٹ ولسوٹں ےک اسھت اجیت ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم دھکی راہ وہں ہک ہی ثنخم وج زیچ اہیں آیت ےہ افر بج اج

داتھکی وہاگ )وہ اتکس ےہ ہک دفرسی ہگج اج رک ایبؿ رکے( ہک ہی اہمترے اپس ہن آ ا رکے دیسہ رفامیت ںیہ رھپ ولوگں ےن اےس رپدہ 

 رکفا د ا۔

 دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دبع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یکھت وہیئ ایبنج تورت وک راہتس ںیم  ااری رپ ےھچیپ  اار رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ۔

 اک ایبؿ مالؾ رکےن :   ابب

 یکھت وہیئ ایبنج تورت وک راہتس ںیم  ااری رپ ےھچیپ  اار رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ۔

     1195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًًل ابوَکیب ہ٤سانی ابواسا٣ہ ہظا٦ ابی اس٤اء ب٨ت ابوبرک :  راوی

ًَل  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت أَبٔی برَِکٕ َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ یِٕب ا َِٟت ٔئ أَبُو َُکَ ا َٗ  

 ِ٨ُٜ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔسطٔ  ََُِْر رَفَ َُٟط فٔی اِِلَِرٔق ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ َوََّل ٠٤ِ٣َُوٕک َوََّل َطِیٕئ  َجىٔی اٟزُّبَِْرُ َو٣َا  ٔٔیطٔ ٣َئُو٧ََتطُ َتزَوَّ ِٛ َسُط َوأَ ُٕ رَفَ ٔ ٠ًِ ُت أَ

٩ِ أُحِ  ُٛ ٥ِ أَ َٟ ًِح٩ُٔ َو بَطُ َوأَ ُز َُغِ ٤َِٟاَئ َوأََِخُ ُُٔط َوأَِسَتقٔی ا ٔ ٠ًِ ُّٚ ا٨ََّٟوی ٨َٟٔأؿٔحطٔ َوأَ ُ لٔی َوأَُسوُسطُ َوأَزُ ُ َوکَاَ٪ َیِدبٔز ٔش٩ُ أَِخبٔز

 ٕٚ ٩َّ نِٔشَوَة ٔػِس ُٛ َّی اہللُ  َجاَراْت ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َو ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َل ِٗ ًَّٟٔی أَ ٔ ا ١ُ ا٨ََّٟوی ٩ِ٣ٔ أَِرٔق اٟزُّبَِْر ُ٘ ٨ُِت أَِن ُٛ َِٟت َو ا َٗ

٠َ٘ٔیُت َر  َٓ ًَلَی َرأِٔسی  َٓحٔئُِت یَِو٣ّا َوا٨ََّٟوی  َِٟت  ا َٗ َسٕذ  ًَلَی ث٠ُُثَِی رَفِ ًَلَی َرأِٔسی َوهَٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّیًَ ٠َِیطٔ  ُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ اہللُ 

َٓاِسَتِحَیِیُت َو  َِٟت  ا َٗ طُ  َٔ ا٢َ إِٔر إِٔر َٟٔیِح٠َٔ٤ىٔی َخ٠ِ َٗ ًَانٔی ث٥َُّ  َس َٓ طُ َنرَفْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  ٌَ ٥َ َو٣َ ا٢َ َواہللٔ َوَس٠َّ َ٘ َٓ ََُِْرَتَک  ُِٓت  َْعَ

َِٟت حَ  ا َٗ ُط  ٌَ وبٔٔک ٣َ ُٛ ًَلَی َرأِٔسٔک أََطسُّ ٩ِ٣ٔ ُر ِتىٔی ٔسَیاَسَة ََٟح٠٤ُِٔک ا٨ََّٟوی  َٔ َٜ َٓ  ٕ َس َذَٟٔک بَٔداز٦ٔ ٌِ ٔلَیَّ أَبُو برَِکٕ َب َّی أَِرَس١َ إ ً

ِتىٔی َ٘ ًَِت ٤ََّا أَ َٜأ٧َ َٓ ٔض  ِٟرَفَ  ا

 این اوبااسہم اشہؾ ایب اامسء تنب اوبرکب رضحت اامسء ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
 
ےس دمحم نب الع اوبرکبی ہ



 

 

 رضحت زریب نب ااوعاؾ ےن ھجم ےس اکنح ایک افر اؿ ےک اپس ہن زنیم یھت ہن امؽ ہن اخدؾ افر ہن اکی وھگڑے ےک  اا افر رفاتی ےہ ہک

وکیئ زیچ ںیم اؿ ےک وھگڑے وک اچرہ ڈایتل یھت افر اؿ یک رطػ ےس اس یک ربخ ریگی افر دختم رکیت یھت افر اؿ ےک افٹن ےک ےئل 

یتل افر اپین الپیت یھت افر ڈفؽ ےک ذرہعی اپین اکنیتل یھت افر ریمی ااصنری اسمہایئں ےھجم رفیٹ اکپ دیتی ایلھٹگں وکیتٹ یھت اس وک اھگس ڈا

ںیھت افر فہ ڑبے االخص فایل تورںیت ںیھت افر ںیم رضحت زریب یک اس زنیم ےس اےنپ رس رپ ایلھٹگں الیت یھت وج اںیہن ر اؽ اہلل 

 دفر یھت ںیم اکی دؿ اس احؽ ںیم آیئ ہک ریمے رس رپ ایلھٹگں ںیھت ریمی الماقت ر اؽ ےن اطع یک یھت افر فہ زنیم دف اہتیئ رفخس

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب ںیم ےس دنچ آدیم آپ ےک اسھت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ےھجم اےنپ ےھچیپ  اار رکںیل رفامیت ںیہ ےھجم ایحء آیئ افر اے زریب ںیم ریتی ےن ےھجم الب ا رھپ افٹن اھٹبےن ےک ےئل اخ اخ اہک اتہک آپ 

ریغت ےس فافق یھت وت رضحت زریب ےن اہک ریتا اےنپ رس رپ ایھٹگں ااھٹان ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت  اار وہےن ےس ز ادہ 

فاہعق ےک دعب ریمے اپس اکی اخدہم جیھب دی رھپ اس ےن  تخس دوشار اھت اہیں کت ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس

 ےھجم اھگس ےک اکؾ ےس دفر رکد ا وگ ا ہک اس اخدہم ےن ےھجم آزاد رکد ا۔

 این اوبااسہم اشہؾ ایب اامسء تنب اوبرکب :  رافی
 
 دمحم نب الع اوبرکبی ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 یکھت وہیئ ایبنج تورت وک راہتس ںیم  ااری رپ ےھچیپ  اار رکےن ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم ۔

     1196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا،٣ح٤س ب٩ ًبیساِٟبری، ح٤از ب٩ زیس، ایوب ب٩ ابی ٠٣یٜہ ، اس٤ا :  راوی

ََٜة أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨ُِت أَِخُس٦ُ َحسَّ ُٛ َِٟت  ا َٗ  أَِس٤َاَئ 

٨ُِت أَُسوُسُط  ُٛ ْض َو ُط رَفَ َٟ ِٟبَِیٔت َوکَاَ٪  ٨ُِت اٟزُّبََِْر خِٔس٣ََة ا ُٛ ٔض  ِٟرَفَ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ ٔسَیاَسٔة ا ِٟدِٔس٣َةٔ َطِیْئ أََطسَّ  ٥ِ٠َ َی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا َٓ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ََّضا أََػابَِت َخاز٣ّٔا َجاَئ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ ث٥َُّ إ٧ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوأَُسوُسُط  ًَ ُٗو٦ُ  َٟطُ َوأَ ًَِلاَصا َخاز٣ّٔا أَِحَتعُّ  َ أ َٓ  َوَس٥ََّ٠ َسِيْی 

 َٟ ا ِّی َرجُ َٗ ٔن ًَِبٔس اہللٔ إ ا٢َ یَا أ٦َُّ  َ٘ َٓ َحائَىٔی َرُج١ْ  َٓ ًَىِّی ٣َئُو٧ََتطُ  ِت  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٔض  ِٟرَفَ ِتىٔی ٔسَیاَسَة ا َٔ َٛ ٍَ فٔی ِت  َْْٓ٘ٔر أََرِزُت أَِ٪ أَبٔی  ١ْ

َٓاك٠ُِِب  ا٢َ  ٌَ َت َٓ ََٟک أَبَی َذاَک اٟزُّبَِْرُ  ِؼُت  ِّی إِٔ٪ َرخَّ ٔن َِٟت إ ا َٗ ِّی َرُج١ْ ه١ِّٔ َزارٔٔک  ٔن ِبٔس اہللٔ إ ًَ ا٢َ یَا أ٦َُّ  َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ٔلَیَّ َواٟزُّبَِْرُ َطاصْٔس  إ

ََٟضا اٟزُّبَِْرُ ٣َا ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ إَّٔلَّ َزارٔی  ََٟک بٔا َِٟت ٣َا  ا َ٘ َٓ ٍَ فٔی ه١ِّٔ َزارٔٔک  ْْ٘ٔر أََرِزُت أَِ٪ أَبٔی َٓ  ٍُ َّْٓ٘ٔرا َیبٔی َٟٔک أَِ٪ َت٨َ٤ِعٔی َرُجًّل 

ا٢َ َصبٔیضَ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ اٟزُّبَِْرُ َوث٨٤َََُضا فٔی َحِحزٔی  ََٓسَخ١َ  َِٟحارٔیََة  ُتطُ ا ٌِ ٔ ب َٓ َشَب  َٛ ٔلَی أَِ٪  ٍُ إ کَاَ٪ َیبٔی ُت بَٔضآَ ِٗ ِس َتَؼسَّ َٗ ِّی  ٔن َِٟت إ ا َٗ  ا لٔی 



 

 

ت کہ اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت اامسء
مل
 ر ی امحد نب زدی اویب نب ایب 

ی

 

نع
ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  دمحم نب دیبعا

رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ اک اکؾ اکج رکیت یھت افر اؿ اک اکی وھگڑا اھت افر ںیم اس یک دھکی اھبؽ رکیت افر ریمے ےئل 

ہیلع فملس یک دختم ںیم ھچک دیقی  وھگڑے یک دھکی اھبؽ رکےن ےس ز ادہ تخس وکیئ اکؾ ہن اھت رھپ اںیہن اکی اخدہم لم یئگ یبن یلص اہلل

شیپ ےئک ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ںیم ےس اکی اخدؾ اںیہن اطع رکد ا ںیتہک ہک اس ےن ریمے وھگڑے یک دھکی اھبؽ 

ںیم رکےن یک تقشم وک اےنپ افرپ ڈاؽ ایل اکی آدیم ےن آرک اہک اے اؾ دبعاہلل ںیم رغبی آدیم وہں ںیم ےن ریتے رھگ ےک اسہی 

رخدی ف رففتخ رکےن اک ارادہ ایک ےہ اوہنں ےن اہک ںیم ارگ ےھجت ااجزت دے یھب دفں نکیل زریب اس ےس ااکنر رکںی ےگ اس ےئل اس 

فتق آرک ااجزت بلط رکف بج رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رھگ رپ وموجد وہں رھپ فہ آ ا افر رعض ایک اے اؾ دبعاہلل ںیم اکی 

ےن آپ ےک رھگ ےک اسہی ںیم رخدی ف رففتخ رکےن اک ارادہ ایک ےہ اامسء ےن اہک ایک ریتے ےئل ریمے رھگ ےک رغبی آدیم وہں ںیم 

العفہ وپرے دمہنی ںیم وکیئ افر ہگج ںیہن ےہ وت اامسء ےس رضحت زریب ےن اہک ےھجت ایک وہایگ ےہ ہک اکی رضفرت دنم آدیم وک رخدی ف 

رکےن اگل افر وخب نامیئ یک افر ںیم ےن فیہ ابدنی اس ےک اہھت رففتخ رک دی سپ زریب رففتخ ےس عنم رک ریہ ےہ سپ فہ داکدناری 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس احؽ ںیم آےئ ہک ریمے اپس اس یک  تمی ریمی وگد ںیم یھت وت اوہنں ےن اہک اس رمق وک ریمے ےئل ہبہ رک 

 دف اامسء ےن اہک ںیم اںیہن دصہق رک یکچ وہں۔

ت کہ ، اامسء ریض اہلل اعتٰیل اہنع،دمحم نب دیبع :  رافی
مل
 ر ی، امحد نب زدی، اویب نب ایب 

ی

 

نع
 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف آدویمں اک رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ؿمالؾ رکےن اک ایب :   ابب

 دف آدویمں اک رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلَی  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ا٢َ إٔذَا کَاَ٪ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٣َأٟٕک 

ًََٓل یَت٨ََاظَی اث٨َِأ٪ زُوَ٪ َواحٔسٕ   ثًََلثَْة 

 فملس ےن اراشد رفام ا بج نیت ییحی نب ییحی، امکل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 آدیم وہں وت فہ آدیم اکی وک وھچڑ وک آسپ ںیم رسوگیش ہن رکںی۔



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن اک ایبؿ مالؾ :   ابب

 دف آدویمں اک رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش اب٩ ٤٧ْر، اب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی اب٩ سٌیس  :  راوی

ساہلل ٗتیبہ اب٩ ر٣ح ٟیث ب٩ سٌس ابوربیٍ ابوکا١٣ ح٤از ایوب اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ایوب ب٩ ٣وسٰی ٧آٍ ًبی

 اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٕ ح و َحسَّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ  و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح  ُض٥ِ  ٌٔیٕس ک٠ُُّ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ٩ًَِ ا ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا  و َحسَّ

ٕس ح  ٌِ َّی َحسَّ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ُس ب٩ُِ و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُت أَیُّوَب ب٩َِ ٣ُوَسی ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َج ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ىَی َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ٌِ  ب٤َٔ

نب دعس  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب انب ریمن، انب ریمن، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی انب دیعس دیبع اہلل ہبیتق انب رحم ثیل

، ہبعش، اویب نب ومٰیس انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل اوبرعیب اوباکلم امحد اویب انب ینثم دمحم نب رفعج

 ہیلع فملس ےس ہی دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ۔

رحم ثیل نب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب انب ریمن، انب ریمن، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی انب دیعس دیبعاہلل ہبیتق انب  :  رافی

 دعس اوبرعیب اوباکلم امحد اویب انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اویب نب ومٰیس انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمدف آدویمں اک

     1199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ہ٨از ب٩ رسی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور زہْر ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زہْر  :  راوی



 

 

 ئ١ ًبیساہلل حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ جزیز، ٨٣ؼور ابووا

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ح و ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  اََّل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٕب َوًُِث٤َاُ٪  َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َحسَّ

ُٙ بِ  ٩ًَِ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ أَبٔی َوائ١ٕٔ ٩ُ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ

 َ ًَل یَت َٓ ٨ُِت٥ِ ثًََلثَّة  ُٛ ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ َّی َتِدَت٠ُٔلوا ٩ًَِ  ٨َاَظی اث٨َِأ٪ زُوَ٪ اِْلََخٔ َحً

 بٔا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ أَِ٪ یُِحز٧َٔطُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی اوباالوحص وصنمر زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ ااحسؼ رجری، وصنمر 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م نیت اوبفالئ دیبع اہلل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض ا

آدیم وہ وت دف آدیم رسیتے وک وھچڑ رک آسپ ںیم رسوگیش ہن رکںی اہیں کت ہک  م افر ولوگں ےس لم اجؤ اس یک دؽ آزاری یک فہج 

 ےس۔

 نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ ااحسؼ رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رسی اوباالوحص وصنمر زریہ :  رافی

 وصنمر اوبفالئ دیبعاہلل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم دف آدویمں اک

     1200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ابوَکیب یحٌی حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَ  ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َو و َحسَّ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ٕ َوأَبُو َُکَ وَ٪ ِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ا٢َ اِْلََخُ َٗ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ًََٓل َحسَّ ٨ُِت٥ِ ثًََلثَّة  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا  ی اہللُ 

إٔ٪َّ َذَٟٔک یُِحز٧ُٔطُ  َٓ  یَت٨ََاظَی اث٨َِأ٪ زُوَ٪ َػاحٔبٔض٤َٔا 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی ییحی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م نیت آدیم وہ وت دف آدیم اےنپ اسیھت وک وھچڑ رک آسپ ںیم رسوگیش ہن ایک رکف ویکہکن اس ےس اس یک یلص اہلل

 دؽ آزاری وہ یگ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبرکبی ییحی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دف آدویمں اک رسیتے یک راض دنمی ےک ریغب رسوگیش رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪اسحاٚ ب٩ ابزاہ :  راوی

َیا ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ٤ًَِٔع بَٔضَذا و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ُ٪ لِٔکَ

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

  ایفسؿ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، انب ایب رمع

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، انب ایب رمع ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفا امیبری افر اھجڑ وھپکن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفا امیبری افر اھجڑ وھپکن ےک ایبؿ ںیم

     1202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، ًبساٌٟزیز زراورزی یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہاز ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ  :  راوی

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاًبساٟزح٩٤ زوجہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ سیسہ ًائظہ ر

 ًَ ٩ًَِ یَزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ  َراَوِرزٔیُّ  ٔ اٟسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٔ َِٟضاز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا

ِبٔس اٟزَّ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  َِٟت کَاَ٪ إَٔذا اِطَتکَی ٣َُح٤َّ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ ِح٩ٔ٤َ 

 ٔٔ ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ یُبِرٔیَک َو٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َزإئ َيِظ َٗ اُظ ٔجبِرٔی١ُ  َٗ ٥َ َر ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحأسٕس إَٔذا َحَشَس یَک َو٩ِ٣ٔ رَشِّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَِْٕن   َورَشِّ ک١ُِّ ذٔی 

 فملس دمحم نب ایب رمع یکم، دبعازعلسی درافردی سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد دمحم نب اربامیہ، اوبہملس دبعارلنمح زفہج یبن یلص اہلل ہیلع

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دؾ رکےت ےھت  دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ر اؽ اہلل وک فیلکت وہیت وت

 

 

ربجی

( اہلل ےک انؾ ےس فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دنترتس رکے اگ افر رہ امیبری ےس
َ
 ْ ِي 
ُ
 
ِ ب
َ
 افر اوہنں ےن ہی املکت ےہک )ابْْسِ اّللّ



 

 

فر رہ رظن اگلےن فایل آھکن ےک رش آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک افش دے اگ افر دسح رکےن فاےل ےک دسح ےک رش ےس بج فہ دسح رکے ا

 ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک انپہ ںیم رےھک اگ۔

دمحم نب ایب رمع یکم، دبعازعلسی درافردی سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد دمحم نب اربامیہ، اوبہملس دبعارلنمح زفہج یبن یلص اہلل  :  رافی

 ہیلع فملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفا امیبری افر اھجڑ وھپکن ےک ایبؿ ںیم

     1203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ػہیب ابی نرضہ ابوسٌیس حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ برش ب٩ ہًل٢ ػواٖ ًبساٟوارث ًبساٌٟزیز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٔ ب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٖ َحسَّ ا وَّ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ اٟؼَّ ٌٔیٕس أَ٪َّ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َة  َنرِضَ

َّی اہللُ  ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ أَِرٗٔیَک ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َطِیٕئ یُ ٔجبِرٔی١َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ُس اِطَتَِٜیَت  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِؤذٔیَک  

ٔٔیَک بٔاِس٥ٔ اہللٔ أَِرٗٔیَک  ًَِْٔن َحأسٕس اہللُ َيِظ ٕص أَِو  ِٔ  ٩ِ٣ٔ رَشِّ ک١ُِّ َن

سی انب بیہص ایب رضنہ اوبدیعس رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رشب نب الہؽ وصاػ دبعاولارث دبعازعل

ربجالیئ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے دمحم آپ امیبر وہ ےئگ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک فیلکت دےنی فایل وہ افر رہ بخ   ا دسح رکےن  ی اہں اوہنں ےن اہک اہلل ےک انؾ ےس رہ اس زیچ ےک رش ےس 

فایل آھکن ےک رش ےس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دؾ رکات وہں اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک افش دے اگ ںیم اہلل ےک انؾ ےس آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس وک دؾ رکات وہں۔

 ولارث دبعازعلسی انب بیہص ایب رضنہ اوبدیعس رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعرشب نب الہؽ وصاػ دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفا امیبری افر اھجڑ وھپکن ےک ایبؿ ںیم

     1204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ٣َا َحسَّ أَبُو صَُزیَِزَة 



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌّٙ اہللٔ َػل ُِْن َح ٌَ ِٟ  ٥َ ا

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی رفا ات ںیم دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہ

 ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رظن گل اجان قح ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفا امیبری افر اھجڑ وھپکن ےک ایبؿ ںیم

     1205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

،  ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ححاد ب٩ طاْع، اح٤س ب٩ َخاغ، ًبساہلل ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، وہیب ، اب٩ كاؤض :  راوی

 اب٩ ًباض

 ًَ ا٢َ  َٗ إغ  أْعٔ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َٔخَ ارٔمٔیُّ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  أ٪ و َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِبُس اہللٔ أَِخبََر٧َا و 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ُوَصِیْب  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََا ٣ُِش٥ُٔ٠ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  كَاُوٕض 

أُِش٠ُوا َٓ ٔش٠ُِت٥ِ  ِِ ُِْن َوإَٔذا اِسُت ٌَ ِٟ ِتُط ا َ٘ َسَر َسَب َ٘ ِٟ َٙ ا ِو کَاَ٪ َطِیْئ َسابَ َٟ ٌّٙ َو ُِْن َح ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ 

نب رخاش دبعاہلل ملسم نب اربامیہ، فبیہ انب اطؤس انب ابعس رضحت انب  دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اجحج نب اشرع، ادمح

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رظن گل اجان قح ےہ افر ارگ وکیئ زیچ دقتری رپ تقبس

 العج رظن( لسغ رکےن اک اطمہبل ایک اجےئ وت لسغ رکول ۔ رکےن فایل وہ وت رظن ےہ وج اس ےس تقبس رک اجیت ےہ بج  م ےس )رغبض

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اجحج نب اشرع، ادمح نب رخاش، دبعاہلل ملسم نب اربامیہ، فبیہ ، انب اطؤس ، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجدف ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اجدف ےک ایبؿ ںیم

     1206    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُضوزٔیٌّ َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َسََحَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َّی کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َحً ا َٗ ًَِؼ٥ٔ  َ َٟبٔیُس ب٩ُِ اِِل ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٕٙ يُ ٔ بَىٔی ُزَریِ َٟیِ ٩ِ٣ٔ یَُضوز ٔ ١ُ إ ٥َ یَُدیَّ ١ُ  َوَس٠َّ ٌَ ِٔ َّطُ َي طٔ أ٧َ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی٠َٕة َز َٟ ٕ أَِو َذاَت  َّی إَٔذا کَاَ٪ َذاَت یَِو٦ ٠ُُط َحً ٌَ ِٔ ِیَئ َو٣َا َي ا٢َ یَا اٟظَّ َٗ ًَا ث٥َُّ  ًَا ث٥َُّ َز ٥َ ث٥َُّ َز َوَس٠َّ

 ِٔ َِٓتانٔی ٓامَٔی اِسَت زِٔت أَ٪َّ اہللَ أَ ٌَ ا٢َ ًَائَٔظُة أََط َ٘ َٓ َس أََحُسص٤َُا ٨ًَِٔس َرأِٔسی َواِْلََخُ ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ  ٌَ َ٘ َٓ تَِیُتطُ ٓٔیطٔ َجائَىٔی َرُجًَلٔ٪ 

 َٗ ٍُ اٟزَُّج١ٔ  َّٟٔذی ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ ٠َّٟٔٔذی ٨ًَِٔس َرأِٔسی ٣َا َوَج َّٟٔذی ٨ًَِٔس َرأِٔسی ٠َّٟٔٔذی ٨ًَِٔس رِٔجلَیَّ أَِو ا ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ كَبَُّط  ا٢َ ٣َِلبُوْب 

أَیِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔة َذََکٕ  ٌَ ِّٕ ك٠َِ ا٢َ َوُج َٗ ا٢َ فٔی ٣ُِظٕم َو٣َُظاكَٕة  َٗ ا٢َ فٔی أَیِّ َطِیٕئ  َٗ ًَِؼ٥ٔ  َ َٟبٔیُس ب٩ُِ اِِل ا٢َ  ٔ ذٔی َٗ ا٢َ فٔی بٔئِز َٗ ٩َ صَُو 

٥َ فٔی أ٧َُإض ٣ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتاَصا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟت  ا َٗ ًَُة أَِرَواَ٪  ا َ٘ َٜأَ٪َّ ٣َائََضا نُ ًَائَٔظُة َواہللٔ َل ا٢َ یَا  َٗ ٩ِ أَِػَحابٔطٔ ث٥َُّ 

ا٢َ ََّل أَ  َٗ َتُط  ِٗ ًََٓل أرَِحَ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َیاكْٔٔن  َٜأَ٪َّ ٧َِد٠ََضا ُرُؤُض اٟظَّ ِٟٔح٨َّأئ َوَل انٔی اہللُ ا َٓ ًَا ِس  َ٘ َٓ ا أ٧ََا  َّ٣

صُِت أَِ٪  َُٓس٨َِٔٓت  َوََکٔ أ٣ََزُِت بَٔضا  َٓ ا  ًَلَی ا٨َّٟأض رَشًّ  أُثَْٔر 

اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ ونب رزقی ےک وہیدویں 

م اہک اجات اھت اہیں کت ہک ر اؽ

عض

اہلل وک ہی ایخؽ آ ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس الفں  ںیم ےس اکی وہیدی ےن اجدف ایک ےسج دیبل نب ا

اکؾ رک رےہ ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فملس فہ اکؾ ہن رک رےہ وہےت اہیں کت ہک اکی دؿ  ا رات ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اہلل اعتیل ےس وپیھچ اہلل ےن فہ ےھجم اتب دی ریمے فملس ےن داع امیگن رھپ داع امیگن رھپ رفام ا اے اعہشئ ایک وت اج یت ےہ ہک وج زیچ ںیم ےن 

اپس دف آدیم آےئ اؿ ںیم ےس اکی آدیم ریمے رس ےک اپس ھٹیب ایگ افر دفرسا ریمے اپؤں ےک اپس وموجد اھت اکی ےن دفرسے وک 

 اہک ہی اجدف ایک وہا اہک  ا وج ریمے اپؤں ےک اپس اھت اس ےن ریمے رس ےک اپس وموجد ےس اہک ہک اس آدیم وک ایک فیلکت ےہ اس ےن

م ےن، اس ےن اہک سک زیچ ںیم اجدف ایک ےہ دفرسے ےن اہک یھگنک 

عض

ےہ اس ےن اہک اس رپ سک ےن اجدف ایک دفرسے ےن اہک دیبل نب ا

افر یھگنک ےس ڑھجےن فاےل ابولں ںیم افر وجھکر ےک وخہش ےک الغػ ںیم، اس ےن اہک اب فہ زیچںی اہکں ںیہ دفرسے ےن اہک ذی 

ےک ونکںی ںیم۔ دیسہ رفامیت ںیہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ احصہب ںیم ےس دنچ ولوگں ےک اسھت اس ونکںی رپ ےئگ رھپ ارفاؿ 

ھاا! اہلل یک مسق اس ونکںی اک اپین دنہمی ےک رگن دار اپین یک رطح اھت افر وگ ا ہک وجھکر ےک درتخ 

 

عئ

رفام ا اے اعہشئ ریض اہلل 

رطح داھکیئ دےتی ےھت، ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن الج ویکں ہن  اطیشونں ےک رسفں یک

سد  ایک۔ اس ےیل ںیم ےن مکح د ا وت اںیہن  د ا؟ آپ

 

بیب
ےن رفام ا اہلل ےن ےھجم اعتیف اطع رکدی افر ںیم ےن ولوگں ںیم اسفد کڑھاکےن وک ان

 دنف رکد ا ایگ۔

  ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی انب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اجدف ےک ایبؿ ںیم

     1207    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوَکیب  :  راوی

َِٟت ُسَٔحَ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   َػل

تٔطٔ  َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ یِٕب ا َٚ أَبُو َُکَ ٔ  َوَسا ِٟبٔئِز ٔلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ََٓذَصَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ ٕ َو ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

َتُط َو  ِٗ ًََٓل أرَِحَ ١ِ أَ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ِجُط َو َٓأََِخٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟت  ا َٗ ٠َِیَضا ٧َِد١ْ َو ًَ ِیَضا َو َٟ ٔ ٨ََوَز إ ٥ِ یَِذَُکِ َٓ َُٓس٨َِٔٓت َٟ أ٣ََزُِت بَٔضا  َٓ   

اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل رپ اجدف ایک ایگ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ اس 

رتخ ےھت ںیم ںیم ہی یھب ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ونکںیئ یک رطػ ےئگ اس یک رطػ داھکی وت اس ونکںیئ رپ وجھکر ےک د

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس اکنؽ ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس الج ویکں ہن د ا ںیہن اہک افر ہی 

 یہ آرخی ہلمج ذموکر ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن اںیہن دنف رکےن اک مکح د ا۔

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی اوبااسہم اشہؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زرہ ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زرہ ےک ایبؿ ںیم

     1208    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ حبیب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌ :  راوی

٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِسٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٣َِزأَّة یَُضوزٔیَّّة  َحسَّ

َّیأََتِت َرُس  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل حٔیَئ بَٔضا إ َٓ أَک١ََ ٨ِ٣َٔضا  َٓ ٕ ٣َِش٤ُو٣َٕة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔظاة ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  و٢َ اہللٔ َػل اہللُ 

ًَلَی َذا ا٢َ ٣َا کَاَ٪ اہللُ ُٟٔیَش٠َِّلٔک  َٗ ُت٠ََک  ِٗ َ َِٟت أََرِزُت ِٔل ا َ٘ َٓ َٔک  ٩ًَِ ذَٟ َضا  َٟ َ َشأ ُت٠َُضا َٓ ِ٘ اُٟوا أَََّل َن َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ أَِو  َٗ ٔک 



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟضَوأت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُٓضا فٔی  ُِٟت أَِْعٔ ٤َا زٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ََّل  َٗ 

 ہک اکی وہیدی تورت ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ر اؽ اہلل ےک اپس رکبی اک زرہ آولد وگتش الیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےس اھک ایل رھپ اس تورت وک ر اؽ اہلل یک 

 دختم ںیم احرض ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ وت اس ےن اہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک

 رپ اعمذاہلل لتق رکےن اک ارادہ ایک اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےھجت اس ابت رپ دقرت ںیہن دے اگ  ا رفام ا اہلل ےھجت ھجم

دقرت ہن دے اگ احصہب ےن رعض ایک ایک مہ اےس لتق ہن رک دںی آپ ےن رفام ا ںیہن رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےک قلح ےک وکے 

 اس زرہ وک داتھکی اھت۔ ںیم ہشیمہ

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زرہ ےک ایبؿ ںیم

     1209    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت صَٔظا٦َ ب٩َِ َزیِ  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک و َحسَّ ٌِ ٕس َس٤ٔ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َّی اہللُ  َِٟح٥ٕ ث٥َُّ أََتِت بٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا فٔی  ٠َِت َس٤ًّ ٌَ ُث أَ٪َّ یَُضوزٔیَّّة َج ٔ َحٔسیٔث َخأٟسٕ یَُحسِّ  ٨َِحو

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی تورت ےن اہرفؿ نب دبعاہلل رفح نب ابعدہ، ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل 

 وگتش ںیم زرہ الم د ا رھپ اےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس الیئ ابح  دحثی ابمرہک زگر یکچ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل رفح نب ابعدہ، ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1210    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ہی٥، اسحاٚ زہْر جزیز، ا٤ًع، ابی ؿهی ٣رسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزا :  راوی

 ٨ًہا

َٟطُ َحسَّ  ُى  ِٔ ا٢َ ُزَصِْْر َوا٠َّٟ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز 

 ٩ًَِ َهی  ُـّ ٥َ إَٔذا اِطَتکَی ٨٣َّٔا إِٔنَشاْ٪ ٣ََش  اٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و َحُط بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ ث٥َُّ ٣َرِسُ

اّئ ََّل يُ  َٔ اُؤَک ٔط َٔ اَئ إَّٔلَّ ٔط َٔ افٔی ََّل ٔط ٕٔ أ٧ََِت اٟظَّ َِٟباَض َربَّ ا٨َّٟأض َواِط ا٢َ أَذِصِٔب ا ا ٣َزَٔق َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َّ٤٠َ َٓ ٤ّا  َ٘ ازُٔر َس َِ

ََ یََسُظ ٩ِ٣ٔ  َٓا٧َِتزَ  ٍُ ٍَ بٔطٔ ٧َِحَو ٣َا کَاَ٪ َيِؼ٨َ ٔ ِٔلَِػ٨َ ١َ أََخِذُت بَٔیٔسظ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَث ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی َػل َٗ  یَٔسی ث٥َُّ 

ًِلَی َ ٙٔ اِِل ٍَ اٟزَّٓٔی ٠ِىٔی ٣َ ٌَ َضی َواِج َٗ ِس  َٗ إَٔذا صَُو  َٓ ََٓذَصِبُت أ٧َُِوزُ  َِٟت  ا َٗ 

ی ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ج

 

ض

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ زریہ رجری، اشمع، ایب 

وک دفر رک دے اے ولوگں ےک رپفرداگر  مہ ںیم ےس بج وکیئ امیبر وہات وت ر اؽ اہلل اس رپ اانپ دا اں اہھت ریھپےت رھپ رفامےت فیلکت

 افشء دے وت یہ افش دےنی فاال ےہ ریتی افشء ےک العفہ وکیئ افش ںیہن ےہ ایسی افش دےنی فاال ےہ ریتی افش ہک وکیئ امیبری ابح  ہن رےہ،

 اک اہھت ڑکپا اتہک ںیم یھب آپ بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امیبر وہےئ افر امیبری دشدی وہیئگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ےس ایس رطح رکفں سج رطح آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام ا رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ 

یت ںیہ ںیم ےن آپ یک اہھت ریمے اہھت ےس چنیھک ایل رھپ رفام ا اے اہلل ریمی ترفغت رفام افر ےھجم رقیف ایلع ےک اسھت رک دے دیسہ رفام

 اہللِ وہ ےکچ ےھت۔
َ
 اِل

ِ

اِص
َ
 رطػ دانھکی رشفع ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ف

ی ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ج

 

ض

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ زریہ رجری، اشمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، اب٩ بظار اب٩ ابی یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ برش ب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌرف :  راوی

 ًسی، طٌبہ، ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ابوبرک ب٩ خًلز یحٌی ٗلا٪ سٔیا٪، ا٤ًع، جزیز، ہظی٥ طٌبہ

اََّل  َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ ح و َحسَّ اؤیَةَ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ثَىٔی  َحسَّ ح و َحسَّ

ص٤َُ  ًَٔسٓیٕ لِٔکَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا 



 

 

ث٨ََا َیحِ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ز ٕ فٔی ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ٔ َجزٔیز ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل َیاَ٪ ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ  ِٔ ٩ًَِ ُس اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌَی َوصَُو ا

ًَ٘ٔٔب َحٔسیٔث  ا٢َ فٔی  َٗ ِورٔیِّ ٣ََشَحُط بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ و  ا٢َ َوفٔی َحٔسیٔث اٟثَّ َٗ  ٔ َبَة ٣ََشَحُط بَٔیٔسظ ٌِ َیاَ٪ َحٔسیٔث صَُظِی٥ٕ َوُط ِٔ ٩ًَِ ُس  َیِحٌَی 

 ًِ َ ٔ ٩ًَِ اِِل ًَائَٔظَة ب٨َِٔحؤظ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ثَىٔی  َحسَّ َٓ ثُِت بٔطٔ ٨ِ٣َُؼوّرا  َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٤َٔع 

ہیبش ییحی نب ییحی، میشہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی رشب نب اخدل دمحم نب رفعج، انب اشبر انب ایب دعی، ہبعش، اوبرکب نب ایب 

ییحی اطقؿ ایفسؿ، اشمع، رجری، میشہ ہبعش، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل ہبعش یک رفاتی ںیم  اوبرکب نب الخد

 ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ریھپا افر وثری یک دحثی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ دا اں اہھت ریھپا۔

رکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی رشب نب اخدل دمحم نب رفعج، انب اشبر انب ایب دعی، ہبعش، اوبرکب نب ییحی نب ییحی، میشہ اوب :  رافی

 ایب ہیبش اوبرکب نب الخد ییحی اطقؿ ایفسؿ، اشمع، رجری، میشہ ہبعش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور ابوًوا٧ہ، ٨٣ؼور ابزاہی٥، ٣رسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َّی اہللُ و َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًََوا٧ََة  ا أَبُو 

 ٔ اَئ إ َٔ افٔی ََّل ٔط ٔٔطٔ أ٧ََِت اٟظَّ َِٟباَض َربَّ ا٨َّٟأض اِط و٢ُ أَذِصِٔب ا ُ٘ ا َي ـّ ًَاَز ٣َزٔي ٥َ کَاَ٪ إَٔذا  اؤُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٔ ازُٔر َّلَّ ٔط َِ اّئ ََّل ُي َٔ َک ٔط

٤ّا َ٘  َس

ابیشؿ نب رففخ اوبتواہن، وصنمر اربامیہ، ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل بج یسک رمضی 

ا َ

 

ِ

 

 ش
َ
اُؤک َ

 

ِ

 

ا ش
َ
ائَ ِإّل َ

 

ِ

 

ا ش
َ
ِ  ل

 

ااف
َ
ّ

 

س
ن
 ا
َ

 

ْ

 

ن
َ
فِِة أ
ْ

 

اِس اش
َ
ّ

 

َ اا
ّ
ب
َ
اَس ر  اْا َ

ْ
ْذهِت 
َ
اا۔یک ایعدت رکےت وت )أ

ً
م
َق َ
ش

 
ُ
اِدر َ

 

ُ
 
ا غ
َ
 (ًئ ل

 ابیشؿ نب رففخ اوبتواہن، وصنمر اربامیہ، ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب

     1213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٨٣ؼور ابی ؿهی ٣رسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

اََّل َحسَّ  َٗ ٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَائَٔظَة و َحسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز 

َِٟباَض َر  ا٢َ أَذِصِٔب ا َٗ َٟطُ  ٤َِٟزٔیَف یَِسًُو  ٥َ إَٔذا أَتَی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا افٔی َٗ ٕٔ أ٧ََِت اٟظَّ بَّ ا٨َّٟأض َواِط

اَئ  َٔ افٔی ََّل ٔط ا٢َ َوأ٧ََِت اٟظَّ َٗ َُٟط َو ا  ًَ َس َٓ ٤ّا َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ  َ٘ ازُٔر َس َِ اّئ ََّل ُي َٔ اُؤَک ٔط َٔ  إَّٔلَّ ٔط

ی ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ج

 

ض

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رجری، وصنمر ایب 

فِِة( یلص اہلل ہیلع فملس بج 
ْ

 

اِس اش
َ
ّ

 

َ اا
ّ
ب
َ
اَس ر  اْا َ

ْ
ْذهِت 
َ
یسک رمضی ےک اپس اس یک ایعدت ےک ےئل رشتفی ےل اجےت وت رفامےت )أ

 افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک ےئل داع رکےت وت رفامےت وت یہ افش دےنی فاال ےہ۔

ی ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ :  رافی

ج

 

ض

 نب رحب، رجری، وصنمر ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبیساہلل ب٩ ٣وسٰی ارسائی١ ٨٣ؼور ابزاہی٥، ٣ش٥٠ ب٩ ػبیح ٣رسوٚ :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٩ًَِ اصٔی٥َ َو٣ُِش٥ُٔ٠ و َحسَّ ب٩ُِ ُػبَِیٕح 

َوا٧ََة َوجَ  ًَ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٕ ٣َرِسُ  زٔیز

 ح رمفی ےہ۔اقمس نب زرک ا، دیبع اہلل نب ومٰیس ارسالیئ وصنمر اربامیہ، ملسم نب حیبص ورسفؼ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رط

 اقمس نب زرک ا، دیبعاہلل نب ومٰیس ارسالیئ وصنمر اربامیہ، ملسم نب حیبص ورسفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَائَٔظَة و َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ٤َِْر



 

 

 ٔ َِٟباَض َربَّ ا٨َّٟأض ب َیٔة أَذِصِٔب ا ِٗ ٔ اٟزُّ ٥َ کَاَ٪ یَزِقٔی بَٔضٔذظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط إَّٔلَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ  َٕ اُئ ََّل کَأط َٔ َیٔسَک اٟظِّ

 أ٧ََِت 

انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی

اِس( اے ولوگں ےک رپفرداگر فیلکت دفر رک دے افشء ریتے اہھت ںیم 
َ
ّ

 

َ اا
ّ
ب
َ
اَس ر  اْا َ

ْ
ْذهِت 
َ
املکت ےک ذرہعی دؾ ایک رکےت ےھت )أ

 ںیہن۔ ےہ ریتے  اا وکیئ تبیصم وک دفر رکےن فاال

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1216    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ابوَکیب ابواسا٣ہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ہظا٦ :  راوی

 ُ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَ و َحسَّ ص٤َُا  ٕ بَٔضَذا َص لِٔکَ ٩ِ صَٔظا٦

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکبی اوبااسہم ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبرکبی اوبااسہم ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا رسیخ ب٩ یو٧ص یحٌی ب٩ ایوب ًباز ب٩ ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ًائظہ رضی :  راوی

َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب  ثَىٔی رُسَ َِٟت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 



 

 

٥َ إَٔذا ٣َزَٔق أََحْس ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی ٣َاَت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ٣َزَٔق ٣ََزَؿُط ا َّ٤٠ََٓ وَِّذأت  ٌَ ٤ُِٟ ٠َِیطٔ بٔا ًَ َث  َٔ ٩ِ أَص٠ِٔطٔ َن

ّة ٩ِ٣ٔ یَسٔی َوفٔی رَٔواَیةٔ  َٛ ًَِو٥َ بََز ََّضا کَا٧َِت أَ ٔشطٔ ِٔل٧َ ِٔ ٠َِیطٔ َوأ٣ََِشُحُط بَٔیٔس َن ًَ ُُٔث  ٠ُِت أَِن ٌَ وَِّذإت  ٓٔیطٔ َج ٌَ  َیِحٌَی ب٩ِٔ أَیُّوَب ب٤ُٔ

ویسن ییحی نب اویب ابعد نب اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک  رسجی نب

اس زپھ رک اس رپ وھپکن امرےت ینعی دؾ رکےت ےھت  ّ

 

ق افر اا

نفَلَ

رھگ فاولں ںیم ےس بج وکیئ امیبر وہ اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا

فملس اس امیبری ںیم التبم وہےئ سج ںیم آپ یک فافت وہیئگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دؾ رکان اچاہ  بج آپ یلص اہلل ہیلع

ھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت وک یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ریھپان رشفع ایک ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اہھت ریمے اہ

 ےس ز ادہ ابربتک اھت۔

 رسجی نب ویسن ییحی نب اویب ابعد نب اشہؾ نب رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب ْعوہ حرضت ًائظہ :  راوی

ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٥َ کَاَ٪  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

٠َِیطٔ َوأ٣ََِشُح  إَٔذا ًَ أُ  ٨ُِت أََِقَ ُٛ ُط  ٌُ ا اِطَتسَّ َوَج َّ٤٠َ َٓ ُُٔث  وَِّذأت َوَی٨ِ ٌَ ٤ُ ِٟ ٔشطٔ بٔا ِٔ ًَلَی َن أُ  تَٔضااِطَتکَی َيِْقَ َٛ ٔ َرَجاَئ بََز  ٨ًَُِط بَٔیٔسظ

ق افر ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب رعفہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج امیبر وہےئ

ََلَ

 وت آپ ےن  ارة 

اس زپھ رک وخد یہ دؾ رکان رشفع رکد ا بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک فیلکت ز ادہ ڑبھ یئگ وت ںیم ہی  ارںیت آپ یلص اہلل ہیلع  َ

 

 ارة ي

 ۔فملس رپ زپیتھ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت یک ربتک یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ریھپیت یھت

 ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز رح٠٣ہ وہب یو٧ص ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ْر، روح ً٘بہ ب٩ ٣رک٦  :  راوی



 

 

 اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، طہاب اب٩ طہاب ٣اٟک

اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٚٔ أَِخبََر٧َا و َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٧ُُص ح و َحسَّ

ٕ َو  ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا َرِوْح ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ اََّل ٣َ َٗ لٔیُّ  َٓ أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟو

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بٔإِٔس٨َازٔ ٣َأٟٕک  ُض٥ِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی زٔیَاْز ک٠ُُّ ص٤َُا  ًَأػ٥ٕ لِٔکَ ث٨ََا أَبُو  َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث َحسَّ ٧َِحَو َحسٔیثٔطٔ َو

 ٕ تَٔضا إَّٔلَّ فٔی َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َوفٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص َوزٔیَاز َٛ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا اِطَتکَی  أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرَجاَئ بََز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٔ ٨ِطُ بَٔیٔسظ ًَ وَِّذأت َو٣ََشَح  ٌَ ٤ُِٟ ٔشطٔ بٔا ِٔ ًَلَی َن َث  َٔ  َن

وباعمص، اوباطرہ رحہلم فبہ ویسن دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، رفح ہبقع نب ہمرؾ ادمح نب امثعؿ ون،یل ا

انب رججی، اہشب انب اہشب امکل اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل امکل یک دنس ےک العفہ یسک ےن آپ یلص اہلل 

ہیلع فملس ےک اہھت یک ربتک یک ادیم ےس ےک اافلظ لقن ںیہن ےئک افر ویسن افر ز اد یک دحثی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج 

  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذوعذات ےک ذرہعی اےنپ افرپ دؾ ایک افر اانپ اہھت ریھپا۔امیبر وہےئ وت

اوباطرہ رحہلم فبہ ویسن دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، رفح ہبقع نب ہمرؾ ادمح نب امثعؿ ون،یل  :  رافی

 اوباعمص، انب رججی، اہشب انب اہشب امکل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وز حرضت اسوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، طیبانی ًبساٟزح٩٤ ب٩ اس :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُِٟت َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ  اِِلَِسَوز

َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ  َِٟت َرخَّ ا َ٘ َٓ َیةٔ  ِٗ ٩ًَِ اٟزُّ َیةٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ذٔی ح٤َُةٕ ًَائَٔظَة  ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔلَص١ِٔ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ فٔی اٟزُّ َّی اہللُ    َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین دبعارلنمح نب ا اد رضحت ا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

دؾ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر ںیم ےس اکی رھگ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

 فاولں وک دؾ رکےن یک ااجزت دی یھت رہ زرہےلی اجونر ےک ڈکن امرےن ےس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، ابیشین دبعارلنمح نب ا اد رضحت ا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہایحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥ ٣ِْرہ ابزاہی٥، اسوزحرضت ًائ :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ اِِلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُِْٔرَة  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  َّی اہللُ  َحسَّ َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َرخَّ

َیةٔ  ِٗ ُِٟح٤َةٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔلَص١ِٔ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ فٔی اٟزُّ  ٩ِ٣ٔ ا

ییحی نب ییحی، میشہ ریغمہ اربامیہ، ا ادرضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ااصنر ےک اکی رھگ فاولں وک 

 زرہےلی اجونر ےک ڈکن امرےن یک فیلکت ںیم دؾ رکےن یک ااجزت دی یھت۔

  ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، میشہ ریغمہ اربامیہ، ا ادرضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمضی وک دؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ًبس سٌیس ٤ًزہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ :  راوی

 ٨ًہا

اُٟ  َٗ ُِٔى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبسٔ َر َحسَّ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس بِّطٔ ب٩ِٔ وا َحسَّ

٥َ کَاَ٪ إَٔذا اِطَتکَی اِْلِٔنَشاُ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َحْة َس ِیَئ ٨ِ٣ُٔط أَِو کَا٧َِت بٔطٔ ََقِ  اٟظَّ

ٌٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔإِٔػَب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ َضا بٔاِس٥ٔ اہللٔ تُزِبَُة  أَِو ُجزِْح  ٌَ َٓ َیاُ٪ َسبَّابََتُط بٔاِِلَِرٔق ث٥َُّ َر ِٔ ٍَ ُس ََٜذا َوَوَؿ َص

ا٢َ ُزَصِْرْ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة يُِظفَی و  َٗ ٨َا ُٟٔیِظفَی بٔطٔ َس٘ٔی٨َ٤ُا بٔإٔذِٔ٪ َرب٨َِّا  ـٔ ٌِ ةٔ َب َ٘  ُٟٔیِظفَی َس٘ٔی٨َ٤ُا أَِرٔؿ٨َا بٔزٔي

ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ، دبع دیعس رمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب 

ےن بج یسک ااسنؿ ےک یسک وضع ںیم وکیئ فیلکت وہیت  ا وھپڑا  ا زمخ وہات وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ام یل اس رطح رےتھک افر ایفسؿ 

ٔاِذْ اینپ اہشدت یک ام یل
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ںیم ےہ اتہک امہری زنیم یک  یٹ مہ ںیم ےس یسک ےک اعلب ےس امہرے رب ےک مکح ےس امہرا رمضی افش اپےئ اگ افر زریہ یک رفاتی 



 

 

 امہرے رمضی وک افش دی اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ، دبع دیعس رمعہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرظن ےنگل یسنھپ

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حاٚ اب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ابوبرک ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ برش ٣شٌز ٣ٌبس ب٩ خاٟس ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اس :  راوی

 اب٩ طساز حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ا٢َ  َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا َو ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َُٟض٤َا أَبُو برَِکٕ َوأَبُو َُکَ َحسَّ ُى  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ

ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُس   ٩ًَِ  ٕ از ٩ًَِ اب٩ِٔ َطسَّ َبُس ب٩ُِ َخأٟٕس  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٕ َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

ِْٔن  ٌَ ِٟ ٥َ کَاَ٪ َیأ٣ُِزَُصا أَِ٪ َتِشتَرِقَٔی ٩ِ٣ٔ ا  َوَس٠َّ

نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ انب اربامیہ، ااحسؼ اوبرکب اوبرکبی دمحم نب رشب رعسم دبعم نب اخدل انب دشاد رضحت اعہشئ ریض  اوبرکب

 اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن رظندب ےس دؾ رکاےن یک ااجزت دےتی ےھت۔

ااحسؼ انب اربامیہ، ااحسؼ اوبرکب اوبرکبی دمحم نب رشب رعسم دبعم نب اخدل انب دشاد رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی  :  رافی

 اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر 

     1224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ابی ٣شٌز :  راوی

ْز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  ٌَ ث٨ََا ٣ِٔش ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ  از

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ایب رعسم اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن ایب رعسم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرظن ےنگل

     1225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا اب٩ ٤٧ْر، ابی سٔیا٪، ٣ٌبس ب٩ خاٟس ًبساہلل ب٩ طساز :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ و َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ازٕ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ  ٩ًَِ َبٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ی َحسَّ

ِْٔن  ٌَ ِٟ ٥َ یَأ٣ُِزُنٔی أَِ٪ أَِستَرِقَٔی ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اد رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےھجم رظن دب ےس انب ریمن، ایب ایفسؿ، دبعم نب اخدل دبعاہلل نب دش

 دؾ رکاےن اک مکح دےیت ےھت۔

 انب ریمن، ایب ایفسؿ، دبعم نب اخدل دبعاہلل نب دشاد رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1226    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ ًاػ٥ احو٢ یوسٕ ب٩ ًبساہلل ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ  َٕ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یُوُس ًَأػ٥ٕ اِِلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ا٢َ  و َحسَّ َٗ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک فٔی اٟزُّقَی 

ِْٔن  ٌَ ِٟ ُِٟح٤َٔة َوا٠َ٤َِّ٨ٟٔة َوا َؽ فٔی ا  ُرخِّ

اعمص اوحؽ ویفس نب دبعاہلل ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دؾ رکےن ےک ابرے ںیم رفاتی  ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ

 ےہ ہک اوہنں ےن اہک اخبر، ولہپ ےک وھپڑے افر رظن دب ںیم دؾ رکےن یک ااجزت دی یئگ ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اعمص اوحؽ ویفس نب دبعاہلل ، رضحت اسن نب امکل ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1227    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ آز٦ سٔیا٪، زہْر ب٩ رحب، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ حش٩ اب٩ ػاٟح ًاػ٥، یوسٕ ب٩  :  راوی

 ًبساہلل ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِبٔس و َحسَّ ًَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٕب َحسَّ ىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَِبٔس اہللٔ  َٕ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یُوُس ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ ص٤َُا  ث٨ََا َحَش٩ْ َوصَُو اب٩ُِ َػأٟٕح لِٔکَ َّی  اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َرخَّ

َیةٔ  ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی اٟزُّ َِٟحارٔٔث  اہللُ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ َٕ ب٩ِٔ  َیاَ٪ یُوُس ِٔ ُِٟح٤َٔة َوا٠َ٤َِّ٨ٟٔة َوفٔی َحٔسیٔث ُس ِْٔن َوا ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ ایفسؿ، زریہ نب رحب، دیمح نب دبعارلنمح نسح انب اصحل اعمص، ویفس نب دبعاہلل اسن، رضحت 

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رظن دب افر ولہپ ےک وھپڑے ںیم دؾ رکےن یک ااجزت دی اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 یھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ ایفسؿ، زریہ نب رحب، دیمح نب دبعارلنمح نسح انب اصحل اعمص، ویفس نب دبعاہلل اسن،  :  رافی

 رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1228    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زاؤز ٣ح٤س ب٩ رحب ٣ح٤س ب٩ وٟیس زبیس زہزی، ْعوہ ب٩ زبْر، زی٨ب ب٩ ا٦ س٤٠ہ حرضت  ابوربیٍ س٠امی٪ ب٩ :  راوی

 زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َِٟؤٟیٔس اٟ ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ٍٔ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ َحسَّ َوَة  زُّبَِیٔسیُّ  ٩ًَِ ُْعِ اٟزُّصِزٔیِّ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة   ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ َٟٔحارٔیَٕة فٔی بَِیٔت أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َز  ىٔ َٗ ٌِ َضا َي َٟ ُٗوا  اِستَرِ َٓ ا٢َ بَٔضا ٧َِوَزْة  َ٘ َٓ ّة  ٌَ ِٔ ٥َ َرأَی بَٔوِجضَٔضا َس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی ِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ةّ   بَٔوِجضَٔضا ُػرِفَ

 ریض اہلل اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد دمحم نب رحب دمحم نب فدیل زدیب زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی نب اؾ ہملس رضحت زبنی تنب اؾ ہملس

  اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی لقن یک ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی ڑلیک 

 

اعتٰیل اہنع ےن رضحت اؾ اوملنم



 

 

وک اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ ںیم داھکی سج ےک رہچے رپ اھچایئں ںیھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ام ا ہی رظندب یک فہج ےس ےہ سپ اےس دؾ رکف افر اس ےک رہچے رپ زردی ریاقؿ یک یھت۔رف

اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد دمحم نب رحب دمحم نب فدیل زدیب زرہی، رعفہ نب زریب، زبنی نب اؾ ہملس رضحت زبنی تنب اؾ ہملس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1229    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، جابز ب٩ ًبساہلل،ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبْر :  راوی

 ِ ا٢َ َوأَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَْ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ثَىٔی ًُ وَُّل َحسَّ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ ر

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ْٔل  ًَ َّی اہللُ  َؽ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ِٔلَِس٤َاَئ ب٨ِٔٔت ٤ًَُِیٕص ٣َا لٔی أََری أَِجَشا٦َ بَىٔی أَخٔی َرخَّ َٗ ٔة َو َِٟحیَّ َیةٔ ا ِٗ ٕ فٔی ُر ٢ٔ َحز٦ِ

٠َیِ  ًَ َزِؿُت  ٌَ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ اِرٗٔیض٥ِٔ  َٗ َِٟیض٥ِٔ  ٔ َُ إ ُِْن ُترِسٔ ٌَ ِٟ ٩ِٜٔ ا َِٟت ََّل َوَل ا َٗ َِٟحاَجُة  ًَّة ُتٔؼیبُُض٥ِ ا ا٢َ اِرٗٔیض٥ِٔ َؿارٔ َ٘ َٓ  طٔ 

 نب ہمرؾ اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہبقع

ےن آؽ زحؾ وک اسپن ےک ڈکن ںیم دؾ رکےن یک ااجزت دی یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اامسء تنب سیمع ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

ت ےہ ہک ںیم اےنپ اھبیئ ینعی رضحت رفعج ےک وٹیبں ےک ومسجں وک دالب التپ دھکی راہ وہں ایک اںیہن  ءا ف افہق راتہ ےہ ےس اہک ایک اب

اوہنں ےن رعض ایک ںیہن ہکلب رظن دب اںیہن تہب دلج گل اجیت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اںیہن دؾ رکف اوہنں ےن اہک ںیم 

 ےک اسےنم دنچ املکت شیپ ےئک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اںیہن دؾ رک۔ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ہبقع نب ہمرؾ اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرظن

     1230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا َرِوُح بِ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ وَُّل و َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ٩ُ ًَُباَزَة َحسَّ



 

 

 ٌِ ٔ َوَس٤ٔ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ ٤ًَِزٕو  ٔة َٟٔبىٔی  َِٟحیَّ َیةٔ ا ِٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ُر َّی اہللُ  َُِت  ُت َجابٔزَ أَِرَخَؽ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ََٟس و٢ُ  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ب٩َِ 

ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ْب َو٧َِح٩ُ ُج٠ُوْض ٣َ ًَِْقَ ََ َرُجًّل ٨٣َّٔا  ا٢َ ٩ِ٣َ اِسَتَلا َٗ  أَِرقٔی 

 ١ِ ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٍَ أََخاُظ  َٔ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ ی٨َِ

، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ینب رمعف وک اسپن ےک دمحم نب اح م

ڈےنس رپ دؾ رکےن یک ااجزت دی یھت افر اوبزریب ےن اہک ںیم ےن اجرب نب دبعاہلل ےس انس اوہنں ےن اہک ہک مہ ںیم ےس اکی آدیم وک 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت اکی احصیب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم دؾ وھچب ےن ڈس ایل ہکبج مہ ر ا

 رکفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وج اےنپ اھبیئ وک افدئہ  اچنہےن یک ااطتستع راتھک وہ فہ اےس افدئہ  اچنہ دے۔

 جی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہللدمحم نب اح م، رفح نب ابعدہ، انب رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌی ا٣وی ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، جابز :  راوی

َُِْرَ  ٔ ٣ِٔث٠َُط  ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ َیِحٌَی اِِل٣َُؤیُّ َحسَّ ثَىٔی َس ٔ و َحسَّ ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ    أ٧َ

١ِ أَِرقٔی ُ٘ ٥َِٟ َي  أَِرٗٔیطٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو

دیعس نب ییحی اومی اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ رفؼ ہی ےہ ہک وقؾ ںیم 

 ےس اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اےس دؾ رک دف ہی ںیہن اہک ںیم دؾ رکفں؟

 دیعس نب ییحی اومی اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، ایب ایفسؿ، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رظن ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1232    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس ا٢َ کَاَ٪ لٔی  َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس

ا٢َ  َ٘ َٓ أََتاُظ  َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّقَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ٔب  ِْقَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ َخا٢ْ َیزِقٔی ٩ِ٣ٔ ا ََّک ٧ََضِیَت   یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ

 ٌَ ِٟ ١ِ اٟزُّقَی َوأ٧ََا أَِرقٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٔ ٠َِی َٓ ٍَ أََخاُظ  َٔ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ َی٨ِ ا٢َ ٩ِ٣َ اِسَتَلا َ٘ َٓ ٔب   ِْقَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اکی امومں وھچب 

رکےن ےس رفک د ا اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےک ڈےنس اک دؾ ایک رکےت ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دؾ 

احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دؾ رکےن ےس رفک د ا ےہ افر ںیم وھچب ےک ڈےنس اک دؾ رکات وہں 

 تع راتھک وہ اےس اچک ے ہک فہ افدئہ  اچنہ دے۔وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وج اےنپ اھبیئ وک افدئہ  اچنہےن یک ااطتس

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رظن

     1233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع :  راوی

٤ًَِٔع بَٔضَذ  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ َحسَّ َٗ ث٨ََاظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ  ا اِْلِٔس٨َاز

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےنگل یسنھپ ریاقؿ افر اخبر ےک ےئل دؾ رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رظن

     1234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل َحسَّ

اُٟوا یَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِٕ إ ًَ ََٓحاَئ آ٢ُ  ٩ًَِ اٟزُّقَی   ٥َ َّ  َوَس٠َّ َیْة َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ِٗ ُط کَا٧َِت ٨ًَِٔس٧َا ُر



 

 

ا٢َ ٣َا أََری بَأِّسا ٩ِ٣َ اِس  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َزُؿوَصا  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّقَی  ََّک ٧ََضِیَت  ٔب َوإ٧ٔ ِْقَ ٌَ ِٟ ٍَ أََخاُظ ٧َزِقٔی بَٔضا ٩ِ٣ٔ ا َٔ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ ی٨َِ َتَلا

طُ  ٌِ َٔ ٠َِی٨ِ َٓ 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن دؾ رکےن ےس عنم رکد ا اھت اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ر

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زحؾ یک آؽ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ 

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وت دؾ رکےن ےس عنم رفام ا امہرے اپس اکی دؾ ےہ سج ےک ذرےعی مہ وھچب ےک ڈےنس رپ دؾ رکےت ںیہ افر آ

 ےہ رافی اتہک ںیہ ہک رھپ اوہنں ےن اس دؾ وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم شیپ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اس دؾ

  اطتق راتھک وہ وت فہ اےس افدئہ  اچنہےئ۔ےک اافلظ ںیم وکیئ ابقتح ںیہن اپات  م ںیم ےس وج وکیئ اےنپ اھبیئ وک افدئہ  اچنہےن یک

 اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یئ رحج ہن وہےن ےک ایبؿ ںیمسج دؾ ےک املکت ںیم رشک ہن وہ اس ےک اسھت دؾ رکےن ںیم وک

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 سج دؾ ےک املکت ںیم رشک ہن وہ اس ےک اسھت دؾ رکےن ںیم وکیئ رحج ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1235    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣اٟک اطحعیابوكاہز اب٩ وہب، ٣ٌاویہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبْر ًوٖ ا :  راوی

 ِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبْ  ٩ًَِ اؤیَُة ب٩ُِ َػأٟٕح  ٌَ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ُ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َحسَّ ِو ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ر

٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ  ُ٘ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  ٨َّا ٧َزِقٔی فٔی ا ُٛ ا٢َ  َٗ ٥ِ ََّل بَأَِض بٔاٟزُّقَی ٣َا  اِِلَِطَحعٔیِّ  ُٛ ا َٗ ًَلَیَّ ُر ُؿوا  ا٢َ اِْعٔ َ٘ َٓ َٕ َتَزی فٔی َذَٟٔک  ِی َٛ اہللٔ 

ْک  ٥ِ َی٩ُِٜ ٓٔیطٔ رٔشِ َٟ 

اوباطرہ انب فبہ، اعمفہی دبعارلنمح نب ریبج توػ انب امکل ایعجش رضحت توػ نب امکل ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک مہ اجتیلہ ںیم 

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ اس ابرے ںیم ایک اراشد رفامےت ںیہ ہک آپ ےن دؾ ایک رکےت ےھت مہ ےن 

 رفام ا  م املکت دؾ ریمے اسےنم شیپ رکف افر ا ےس دؾ ںیم وکیئ رحج ںیہن سج ںیم رشک ہن وہ۔

 اوباطرہ انب فبہ، اعمفہی دبعارلنمح نب ریبج توػ انب امکل ایعجش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رقآؿ دیجم افر اذاکر ونسمہن ےک ذرےعی ےس دؾ رکےن رپ ارجت ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ز ےک ایبؿ ںیمرقآؿ دیجم افر اذاکر ونسمہن ےک ذرےعی ےس دؾ رکےن رپ ارجت ےنیل ےک وجا

     1236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، تیِم ہظی٥ اب٩ برش اب٩ ٣توک١ ابوسٌیس خسری حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا برِٔشٕ 

ا َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ ٤َزُّوا بَٔهٓیٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ ا َٓ ٥َ کَا٧ُوا فٔی َسرَفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٔوص٥ُِ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ی ـٔ ٥ِ٠َ ُي َٓ ُٓوص٥ُِ  ا ـَ ِسَت

َٟضُ  اُٟوا  َ٘ َٓ ٔ ات َٔ اُظ بٔ َٗ أََتاُظ رَفَ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َن َ٘ َٓ ّْ أَِو ٣َُؼاْب  َٟٔسی َِٟهیِّ  َٓإٔ٪َّ َسیَِّس ا  ٕٚ بََرأَ ٥ِ َص١ِ ٓٔی٥ُِٜ َرا َٓ َٜٔتأب  َحةٔ اِل

َٔک ٨٠َّٟٔ  َّی أَذَُِکَ ذَٟ ا٢َ َحً َٗ َب٠ََضا َو ِ٘ أَبَی أَِ٪ َي َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٨ََُ  ٌّ ٔلی َٗ ًِٔلَی 
ُ أ َٓ َّی اہللُ اٟزَُّج١ُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 َ ت َٓ َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ ِیُت إَّٔلَّ بٔ َٗ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َواہللٔ ٣َا َر َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  ََٓذََکَ ذَٟ  ٥َ َیْة ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِٗ ََّضا ُر ا٢َ َو٣َا أَِزَراَک أ٧َ َٗ ٥َ َو َبشَّ

 َٗ ٥ُِٜ ث٥َُّ  ٌَ بُوا لٔی بَٔشِض٥ٕ ٣َ  ا٢َ ُخُذوا ٨ِ٣ُٔض٥ِ َواُِضٔ

ییحی نب ییحی، یمیت میشہ انب رشب انب وتملک اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 ےس اکی ہلیبق ےک اپس ےس یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب ںیم ےس ضعب احصہب اکی رفس ںیم اج رےہ ےھت فہ رعب ابقلئ ںیم

زگرے وت اوہنں ےن اؿ ہلیبق فاولں ےس امہمین بلط یک نکیل اوہنں ےن امہمؿ ونازی ہن یک رھپ اوہنں ےن احصہب رکاؾ ےس وپاھچ ایک 

 اہک  ی اہں  م ںیم وکیئ دؾ رکےن فاال ےہ ویکہکن ہلیبق ےک رسدار وک )یسک اجونر ےن( ڈس ایل ےہ  ا وکیئ فیلکت ےہ احصہب ںیم ےس یسک ےن

سپ فہ اس ےک اپس آےئ افر اےس  ارة افہحت ےک اسھت دؾ ایک وت فہ آدیم دنترتس وہایگ اںیہن رکبویں اک رویڑ د ا ایگ نکیل اس احصیب 

ےن اےس وبقؽ رکےن ےس ااکنر رکد ا افر اہک ہک بج کت اس اک ذرک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہن رکولں ںیہن ولں اگ، فہ یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی اسرا فاہعق ذرک ایک افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اہلل یک مسق ںیم

ؿ ےن  اررة افہحت یہ ےک ذرےعی دؾ ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکسماےئ افر رفام ا ںیہمت ہی ےسیک ولعمؾ وہ ہک ہی دؾ ےہ رھپ رفام ا ا

 ےل ول افر اؿ ںیم ےس اےنپ اسھت ریما ہصح یھب روھک۔ےس 

 ییحی نب ییحی، یمیت میشہ انب رشب انب وتملک اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اک ایبؿ مالؾ رکےن :   ابب

 رقآؿ دیجم افر اذاکر ونسمہن ےک ذرےعی ےس دؾ رکےن رپ ارجت ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ ٨ُسر ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابی برش :  راوی

ارٕ  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٨َُُِسٕر ٣َُح٤َّ ص٤َُا  ٍٕ لِٔکَ ٔ ٔ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ از

بََرأَ اٟزَُّج١ُ  َٓ  ١ُٔٔ ُط َوَیِت َٗ ٍُ بُزَا آٔ٪ َویَِح٤َ ُِْٟقِ أُ أ٦َُّ ا ١َ َيِْقَ ٌَ َح َٓ َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ  َو

رکب نب انعف دنغر دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رشب اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ہک اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اس دمحم نب اشبر، اوب

 احصیب ےن  ارة افہحت وک زپانھ رشفع ایک افر اےنپ اعلب وک ہنم ںیم عمج ایک افر اس رپ وھتاک سپ فہ آدیم دنترتس وہایگ۔

 ر دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب رشبدمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف دنغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ دیجم افر اذاکر ونسمہن ےک ذرےعی ےس دؾ رکےن رپ ارجت ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪ ٣ح٤س ب٩ سْری٩ اخیہ ٣ٌبس ب٩ سْری٩ حرضت ابوسٌیس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َبسٔ  و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَخٔیطٔ ٣َ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ب٩ُِ َحشَّ

َِٟهیِّ  َِٟت إٔ٪َّ َسیَِّس ا ا َ٘ َٓ أََتت٨َِا ا٣َِزأَْة  َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزَّّٔل  َ ا٢َ ٧َز َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٕٚ ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ََٓض١ِ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ َرا  َس٠ٔی٥ْ ُٟسَْٔ 

َضا َرُج١ْ  ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ  َ َٟب ِو٧َا  َ٘ ًَِلِوُظ ٤ّ٨ََُا َوَس َ أ َٓ بََرأَ  َٓ َٜٔتأب  اتَٔحٔة اِل َٔ اُظ بٔ َٗ َیّة رَفَ ِٗ ٨َّا ٧َُو٨ُُّط یُِحٔش٩ُ ُر ُٛ ٨َِت ٨٣َّٔا ٣َا  ُٛ ٨َ٠ِا أَ ُ٘ َٓ ٨ّا 

وَصا حَ  ُٛ ٠ُِت ََّل تََُحِّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٜٔتأب  اتَٔحةٔ اِل َٔ ِیُتطُ إَّٔلَّ بٔ َٗ ا٢َ ٣َا َر َ٘ َٓ َیّة  ِٗ أََتِی٨َا تُِحٔش٩ُ ُر َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِتَٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی ٧َأ ً

ٔش٤ُوا  ِٗ َیْة ا ِٗ ََّضا ُر ا٢َ ٣َا کَاَ٪ یُِسرٔیطٔ أ٧َ َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ٧َا ذَٟ ََٓذََکِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥ُِٜ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ بُوا لٔی بَٔشِض٥ٕ ٣َ  َواُِضٔ

 اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اہیخ دبعم نب ریسنی رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب

رفاتی ےہ ہک مہ اکی اقمؾ رپ رہھٹے امہرے اپس اکی تورت آیئ اس ےن اہک ہلیبق ےک رسدار وک ڈس ایل ایگ ےہ ایک  م ںیم وکیئ دؾ 

اجےن ےک ےئل ڑھکا وہایگ افر مہ اس ےک ابرے ںیم ہی امگؿ یھب ہن رکےت ےھت ہک رکےن فاال ےہ مہ ںیم ےس اکی آدیم اس ےک اسھت 



 

 

اےس وکیئ دؾ ایھچ رطح آات ےہ اس ےن اس رسدار وک  ارہ افہحت ےک اسھت دؾ ایک فہ دنترتس وہایگ وت اوہنں ےن اےس رکب اں دںی 

 اس ےن اہک ںیم ےن  ارة افہحت یہ ےس دؾ ایک ےہ رضحت دخری افر ںیمہ دفدھ الپ ا مہ ےن اہک ایک ےھجت فااتعق ایھچ رطح دؾ رکان آات اھت

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اہک ہک اؿ رکبویں وک ہن ڑیھچف اہیں کت ہک مہ یبن ادقس یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم 

فملس ےس اس ابت اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل احرض وہں مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع 

 ہیلع فملس ےن رفام ا اےس ےسیک ولعمؾ وہایگ ہک  ارة افہحت دؾ ےہ رکبویں وک میسقت رکف افر اؿ ںیم اےنپ اسھت ریما ہصح یھب روھک۔

ت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اہیخ دبعم نب ریسنی رضح :  رافی

 دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رقآؿ دیجم افر اذاکر ونسمہن ےک ذرےعی ےس دؾ رکےن رپ ارجت ےنیل ےک وجاز ےک ایبؿ ںیم

     1239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، ہظا٦ :  راوی

ٔ ٧َِحَوُظ َُِْرَ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َضا َرُج١ْ ٨٣َّٔا و َحسَّ ٌَ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط   أ٧َ

 َّ٨ ُٛ َیةٕ ٣َا  ِٗ  ا ٧َأِب٨ُٔطُ بٔزُ

دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک مہ ںیم ےس اکی آدیم 

 اس ےک اسھت اجےن ےک ےئل ڑھکا وہا افر امہرا امگؿ یھب ہن اھت ہک اےس دؾ رکان آات ےہ۔

 ؾدمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفد یک ہگج رپ داع زپےنھ ےک اسھت اہھت ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دفد یک ہگج رپ داع زپےنھ ےک اسھت اہھت ر ےنھ ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ٧آٍ ب٩ جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ ًث٤ا٪ ب٩ ابی ًاؾ ث٘فی حرضت  :  راوی



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابواٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اََّل  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٍُ ب٩ُِ ُجَبِْر ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ٧َآ  أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّط َطکَا إ فٔیِّ أ٧َ َ٘ أؾ اٟثَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ا  ٥ٕ ٌٔ ا َیحُٔسُظ فٔی جَ ٣ُِل ٌّ ٔ ٨ِ٣ُُذ أَِس٥َ٠َ  َوَج َشسٔظ

١ُِٗ بٔاِس  ٥ََّٟ ٩ِ٣ٔ َجَشسَٔک َو َ َّٟٔذی َتأ ًَلَی ا ٍِ یََسَک  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ١ُِٗ َسِب ٥ٔ اہللٔ ثًََلثّا َو

ُِٗسَرتٔطٔ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا أَٔجُس َوأَُحاذُٔر   ٣َزَّإت أًَُوذُ بٔاہللٔ َو

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انعف نب ریبج نب معطم امثعؿ نب ایب اعص یفقث رضحت امثعؿ نب اوبااعلص ریض 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس درد یک اکشتی یک ےسج فہ اےنپ مسج ںیم امالؾ الےن ےک 

وت ر اؽ اہلل ےن اےس رفام ا اانپ اہھت اس ہگج رھک اہجں وت اےنپ مسج ےس درد وسحمس رکات ےہ افر نیت رمہبت فتق وسحمس رکےت ےھت 

ِ ںیم اہلل یک ذات افر دقرت ےس رہ اس زیچ ےس انپہ اماتگن وہں ےسج ںیم وسحمس رک
َ
اّللّ
ِ
ُع ُذ ي 
َ
ِ وہک افر است رمہبت أ

َ
اْْسِ اّللّ
ِ
ات وہں افر ي 

 ں۔سج ےس ںیم وخػ رکات وہ

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انعف نب ریبج نب معطم امثعؿ نب ایب اعص یفقث رضحت امثعؿ نب اوبااعلص  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم اطیشؿ ےک ف اہس 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اطیشؿ ےک ف اہس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابواٌٟاؾ یحٌی ب٩ خ٠ٕ باہلی اَّلًلی سٌیس جزیزی ابوًًلء ًث٤ا٪ ب٩ ًاؾ حرضت ًث٤ا٪ رضی اہلل ت :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَلٔئ أَ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ًِلَی  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ ٕٕ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َخ٠َ أؾ أَتَی َحسَّ ٌَ ِٟ ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔی ا

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ َٓ ًَلَیَّ  ائًَٔی ی٠َِبُٔشَضا  ِس َحا٢َ بَِیىٔی َوبََِْن َػًَلتٔی َؤَقَ َٗ ِیَلاَ٪  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اٟظَّ

ذِ بٔاہللٔ  وَّ ٌَ َت َٓ َٓإَٔذا أَِحَشِشَتطُ  َُٟط َخ٨ِزَْب  ا٢ُ  َ٘ ٥َ َذاَک َطِیَلاْ٪ يُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َيَشارَٔک  ٨٣ِٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ١ِٔٔ طُ َواِت



 

 

ًَىِّی أَذَِصَبطُ اہللُ  َٓ ٠ُِت َذَٟٔک  ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ثًََلثّا 

ییحی نب فلخ ابیلہ االیلع دیعس رجریی اوبالعء امثعؿ نب اعص رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اطیشؿ ریمی امنز افر رقات رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ےک درایمؿ احلئ وہایگ افر ھجم رپ امنز ںیم ہبش ڈااتل ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اطیشؿ ےہ ےسج زنخب اہک اجات ےہ

رک افر اےنپ ابںیئ اجبن نیت رمہبت وھتک د ا رک سپ ںیم ےن ا ےس یہ ایک بج وت ایسی ابت وسحمس رکے وت اس ےس اہلل یک انپہ امگن ایل 

 وت اطیشؿ ھجم ےس دفر وہایگ۔

ییحی نب فلخ ابیلہ االیلع دیعس رجریی اوبالعء امثعؿ نب اعص رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اوبااعلص ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 امنز ںیم اطیشؿ ےک ف اہس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     1242    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ جزیز ابی ًًلء ًث٤ا٪ ب٩ ابی ًاؾ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، سًل٦ ب٩ ٧وح ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح ح و َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ُِٟحَزیِزٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ ا ص٤َُا  ا أَبُو أَُسا٣ََة لِٔکَ

٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٥ِ یَِذَُکِ فٔی َحسٔیٔث َسا٥ٟٔٔ ٩ًَِ أَبٔی ا َٟ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُّط أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أؾ أ٧َ ٌَ ِٟ ا

 ب٩ِٔ ٧ُوٕح ثًََلثّا

رطح رمفی دمحم نب ینثم، مالؾ نب ونح اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رجری ایب العء امثعؿ نب ایب اعص اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس 

 ےہ۔

 دمحم نب ینثم، مالؾ نب ونح اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رجری ایب العء امثعؿ نب ایب اعص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےنگن ےک ایبؿ ںیمامنز ںیم اطیشؿ ےک ف اہس ےس انپہ ام
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، سٔیا٪ ب٩ سٌیس جزیزی یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ طدْر ًث٤ا٪ ب٩ ابی ًاؾ :  راوی



 

 

یَ  ِٔ ٚٔ أَِخبََر٧َا ُس ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ ْر دِّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ  ُِٟحَزیِزٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس اُ٪ 

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  ا٢َ  َٗ فٔیِّ  َ٘ أؾ اٟثَّ ٌَ ِٟ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ا

دبعاہلل نب ریخش امثعؿ نب ایب اعص رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، ایفسؿ نب دیعس رجریی سیدی نب 

 ااعلص یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ۔ ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 ایب اعصدمحم نب راعف دبعارلزاؼ، ایفسؿ نب دیعس رجریی سیدی نب دبعاہلل نب ریخش امثعؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1244    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ابوكاہز اح٤س ب٩ ًیسٰی اب٩ وہب، ٤ًزو اب٩ حارث ًبسربہ ب٩ سٌیس ابی زبْر ،جابز، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ ٔ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔیَسی  اصٔز ٖٕ َوأَبُو اٟلَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ  َحسَّ َِٟحارٔٔث  ٤ِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ًَ َوصِٕب أَِخبََرنٔی 

َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ٌٔیٕس  ِبٔس َربِّطٔ ب٩ِٔ َس إَٔذا أُٔػیَب ًَ َٓ ا٢َ ٟٔک١ُِّ َزإئ َزَواْئ  َٗ  

 ٔ أئ بََزأَ بٔإ زَّ َوَج١َّ َزَواُئ اٟسَّ ًَ  ذِٔ٪ اہللٔ 

اہرفؿ نب رعمفػ، اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع انب فبہ، رمعف انب احرث دبعرہب نب دیعس ایب زریب اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ےک مکح ےس فہ امیبری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ امیبری یک دفا ےہ بج امیبر یک دفا چنہپ اجیت ےہ وت اہلل

 دفر وہ اجیت ےہ۔

 اہرفؿ نب رعمفػ، اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع انب فبہ، رمعف انب احرث دبعرہب نب دیعس ایب زریب ،اجرب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رہ
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 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ابوكاہز اب٩ وہب، ٤ًزو بْٜر ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

زُ  ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ًَأػ٥َ ب٩َِ ٤ًَُزَ َحسَّ ثَُط أَ٪َّ  َِّْٜرا َحسَّ ُ ٤ِْزو أَ٪َّ ب ًَ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  اََّل َحسَّ َٗ  ٔ اصٔز ٖٕ َوأَبُو اٟلَّ َتاَزَة  و َٗ ب٩ِٔ 

ِّی  إٔن َٓ َّی َتِحَتح٥َٔ  ا٢َ ََّل أَبَِزُح َحً َٗ ٍَ ث٥َُّ  َّ٨ َ٘ ٤ُِٟ ًَاَز ا ًَِبٔس اہللٔ  ثَُط أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َس٤ٔ

اّئ  َٔ  إٔ٪َّ ٓٔیطٔ ٔط

اہرفؿ نب رعمفػ، اوباطرہ انب فبہ، رمعف ریکب اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

ع یک ایعدت یک رھپ اہک بج کت  م ےنھچپ ہن وگلاؤ ںیم

 

مقی

 اہیں ےس ہن اجؤں اگ ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہک اس ںیم افشء ےہ۔

 اہرفؿ نب رعمفػ، اوباطرہ انب فبہ، رمعف ریکب اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ًاػ٥، ٤ًز ٗتازہ، حرضت ًاػ٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٤ًز ب٩ نَص ب٩ ًلی جہـِم ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٠امی٪ ب :  راوی

 ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَأػ٥ٔ بِ   ٩ًَِ  ٪َ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ثَىٔی َنَِصُ ب٩ُِ  ا٢َ َجائ٨ََا َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ ٩ٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ 

ِس  َجابٔزُ  َٗ اْد بٔی  ا٢َ َُخَ َٗ ا٢َ ٣َا َتِظَتکٔی  َ٘ َٓ اّجا بٔطٔ أَِو ٔجَزاّحا  ِبٔس اہللٔ فٔی أَص٨َٔ٠ِا َوَرُج١ْ َيِظَتکٔی َُخَ ًَ ا٢َ َیا ًَُُل٦ُ  ب٩ُِ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ   َّٙ َط

ا٢َ أُرٔ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ یَا أَبَا  َِٟححَّا٦ ٍُ بٔا َٟطُ ٣َا َتِؼ٨َ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ا٦ بَاَب ائِتٔىٔی بَٔححَّ ا٢َ َواہللٔ إٔ٪َّ اٟذُّ َٗ َٙ ٓٔیطٔ ٣ِٔحَح٤ّا  ِّ٠ ًَ ُ یُس أَِ٪ أ

ِّی َس٤ٔ  ٔن ا٢َ إ َٗ َٔک  ا َرأَی َتبَر٣َُُّط ٩ِ٣ٔ ذَٟ َّ٤٠ََٓ ًَلَیَّ   ُّٙ ُیِؤذٔیىٔی َوَيُظ َٓ ِوُب  َّی اہللُ َُٟیٔؼیبُىٔی أَِو ُئؼیبُىٔی اٟثَّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ

و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ا٢َ  ًَ َٗ ًَٕة ب٨َٔإر  َِٟذ ًََش١ٕ أَِو  بَٕة ٩ِ٣ٔ  كَةٔ ٣ِٔحَح٥ٕ أَِو رَشِ فٔی رَشِ َٓ  َرُسو٢ُ إِٔ٪ کَاَ٪ فٔی َطِیٕئ ٩ِ٣ٔ أَِزؤیَت٥ُِٜٔ َخِْْر 

 ًَ ََٓذَصَب  كَُط  رَشَ َٓ َحاَئ بَٔححَّا٦ٕ  َٓ ا٢َ  َٗ َتؤَی  ِٛ ٥َ َو٣َا أُحٔبُّ أَِ٪ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٨ُِط ٣َا َیحُٔس اہللٔ َػل

ی دبعارلنمح نب امیلسؿ نب اعمص، رمع اتقدہ، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع نب اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 

رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل امہرے رھگ رشتفی الےئ افر اکی آدیم وھپڑے  ا زمخ یک فیلکت یک 

تی رک راہ اھت آپ ےن اہک ےھجت ایک فیلکت ےہ اس ےن اہک ےھجم وھپڑا ےہ وج تخس فیلکت دے راہ ےہ اجرب ےن اہک اے ونوجاؿ ریمے اکش



 

 

زمخ  ےنھچپ اگلےن فاےل وک الب الؤ اس ےن اہک اے اوبدبع اہلل ےنھچپ اگلےن فاےل اک ایک رکںی ےگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم

وگلاان اچاتہ وہں اس ےن اہک اہلل یک مسق ےھجم ایھکمں اتسںیئ یگ  ا ڑپکا ےگل اگ وج ےھجم فیلکت دے اگ افر ہی ھجم رپ تخس زگرے اگ  ںیم ےنھچپ

 بج اوہنں ےن داھکی ہک ہی صخش ےنھچپ وگلاےن ےس انچب اچاتہ ےہ وت اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک ارگ

ے ںیم ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  اہمتری

 

ی

 

ع
دفاؤں ںیم ےس یسک ںیم الھبیئ ےہ وت فہ ےنھچپ وگلاےن دہش ےک رشتب افر آگ ےس دا

 ےن رفام ا ںیم داغ وگلاےن وک دنسپ رکات سپ اکی اجحؾ آ ا افر اس ےن اےس ےنھچپ اگلےئ سج ےس اس یک فیلکت دفر وہ یئگ۔

ی دبعارل :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

نمح نب امیلسؿ نب اعمص، رمع اتقدہ، رضحت اعمص ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمع نب اتقدہ ریض اہلل رصن نب یلع 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اابحتسب ےک ایبؿ ںیمرہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک 

     1247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابوزبْر، جابز :  راوی

 ًَ ِیُث  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َّٟ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ أ٦َُّ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ِ أَبٔی اٟزُّبَِْر

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  أ٣َََز ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ِٟحَٔحا٣َٔة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اِسَتأَِذ٧َِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َوَس٥ََّ٠ أَبَا كَِیَبَة أَِ٪ یَِحُح٤ََضا 

ا٢َ کَاَ٪  َٗ َُّط  ٥َِٟ یَِحَت٥ِٔ٠  َحٔشِبُت أ٧َ ٔة أَِو ًَُُل٣ّا  ًَ  أََخاَصا ٩ِ٣ٔ اٟزََّؿا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب، اؾ ہملس رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہملس 

ہلل ہیلع فملس ےن اوبہبیط وک اںیہن ےنھچپ اگلےن اک مکح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ر اؽ اہلل ےس ےنھچپ وگلاےن یک ااجزت بلط یک وت یبن یلص ا

د ا رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ریما امگؿ ےہ ہک فہ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک راضیع اھبیئ  ا اناب غ ڑلےک 

 ےھت۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابی طیبہ، ابوَکیب یحٌی ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ :  راوی

 َ ُط أَِخبََر٧ َٟ ُى  ِٔ ا٢َ َیِحٌَی َوا٠َّٟ َٗ یِٕب  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا و 

اؤَیةَ  ٌَ ٔلَی أُبَیِّ  ٣ُ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٍَ ٩ًَِ اِِل َل َ٘ َٓ ٕب كَبٔیّبا  ٌِ َٛ  ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ  ًَ َواُظ  َٛ ا ث٥َُّ  ّٗ  ٨ِ٣ُٔط ْٔعِ

، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ییحی اوباعمفہی اشمع

 اہلل ےن ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اکی بیبط اجیھب سج ےن اؿ یک اکی رگ اکٹ دی رھپ اس وک داغ د ا۔

 ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ییحی اوباعمفہی اشمع، ایب ایفسؿ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ :  راوی

ًَِبُس اٟزَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  َیاُ٪ لِٔکَ ِٔ ِح٩ٔ٤َ أَِخبََر٧َا ُس

٤ًَِٔع  َ ا اِِل ّٗ ٍَ ٨ِ٣ُٔط ْٔعِ َل َ٘ َٓ ا  ٥َِٟ یَِذَُکَ ٔ َو  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ااحسؼ نب وصنمر، دبعارلنمح، ایفسؿ اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اؿ دفونں ےن رگ 

 اکےنٹ وک ذرک ںیہن ایک۔

 رلنمح، ایفسؿامثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، ااحسؼ نب وصنمر، دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ حاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٠امی٪ ابوسٔیا٪ حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ  ٪َ ُت ُس٠َامِیَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ُت أَبَا ُس ٌِ ٔ٤



 

 

ُت  ٌِ َّی اہللُ  َس٤ٔ ََٜواُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َح٠ٔطٔ  ِٛ ًَلَی أَ ا٢َ ُرمَٔی أُبَیٌّ یَِو٦َ اِِلَِحزَأب  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجابَٔز ب٩َِ    

ازحاب ےک رشب نب احدل دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ اوبایفسؿ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ 

 دؿ رضحت ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابزف یک رگ ںیم ریت اگل وت ر اؽ اہلل اینس رپ داغ وگلا د ا۔

 رشب نب احدل دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ اوبایفسؿ رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ یو٧ص زہْر ابوزبْر، جابز، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ ابوزبْر، ج :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَ  ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة 

اذٕ فٔی ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ٌِ ا٢َ ُرمَٔی َس َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٕؽ ث٥َُّ َور٣َِٔت  اٟزُّبَِْر َ٘ ٥َ بَٔیٔسظٔ ب٤ِٔٔظ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َحَش٤َُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ َح٠ٔطٔ  ِٛ أَ

ا٧َٔیةَ  َحَش٤َُط اٟثَّ َٓ 

ےہ ہک ادمح نب ویسن زریہ اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، اجرب، دعس انب اعمذ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمذ ےک ابزف یک رگ ںیم ریت اگل وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ےک اسھت ریت ےک لھپ ےس 

 اس وک دااغ رھپ اؿ اک اہھت  اج ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس دفابرہ دااغ۔

  ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب ویسن زریہ اوبزریب، اجرب، ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس ب٩ ػرخ زارمی، حبا٪ ، ہًل٢ ، وہیب ، ًبساہلل ب٩ كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َػرِخٕ اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ ِبُس اہللٔ بِ َحسَّ ٩ُ كَاُوٕض 

َم  ٌَ َِٟححَّا٦َ أَِجَزُظ َواِسَت ًَِلی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتَح٥َ َوأَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ اب٩ِٔ 



 

 

ےہ ہک  ادمح نب دیعس نب رخص داریم ةحؿ الہؽ فبیہ دبعاہلل نب اطؤس انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےنھچپ وگلاےن افر اگلےن فاےل وک اس یک زمدفری دی افر انک ںیم دفایئ ڈایل۔

 ادمح نب دیعس نب رخص داریم، ةحؿ ، الہؽ ، فبیہ ، دبعاہلل نب اطؤس، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابوبرک وٛیٍ، ٣شٌز ٤ًزو ب٩ ًا٣ز انؼاری ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

یِٕب َو  و ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ ٍْ و  ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ َحسَّ  ٍْ َُٟط أَِخبََر٧َا َوٛٔی ُى  ِٔ ا٠َّٟ

 ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕ اِِلَِنَؼارٔیِّ  ًَا٣ٔز ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ز ٌَ ٥َ َوکَاَ٪ ٣ِٔش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل اِحَتَح٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ََّل َیِو٥ُٔ٠ أََحّسا أَِجَزظُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبرکب فعیک، رعسم رمعف نب اعرم ااصنری اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ہیلع فملس یسک یک زمدفری ںیم ملظ ہن رکےت ےھت۔ ےن ےنھچپ وگلاےئ افر آپ یلص اہلل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبرکب فعیک، رعسم رمعف نب اعرم ااصنری اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رہ امیبری

     1254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی اب٩ سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی

اََّل حَ  َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس سَّ

٤َِٟائٔ  ابِزُزُوَصا بٔا َٓ ِیٔح َجَض٥ََّ٨  َٓ ُِٟحِمَّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اہلل انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع  زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی انب دیعس دیبع

 فملس ےن اراشد رفام ا اخبر منہج یک اھبپ ےس ےہ سپ اےس اپین ےس ڈنھٹا رکف۔



 

 

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، ییحی انب دیعس دیبعاہلل انعف انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ٣ح٤س ب٩ برش ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اب٩ ٤٧ْر، ابی ٣ح٤س ب٩ برش ابوبرک ب٩ اب :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َو٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ و َحسَّ ٕ َو٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر  ا 

 َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  اََّل َحسَّ َٗ َِٓیٔح َجَض٥ََّ٨ برِٔشٕ  ُِٟحِمَّ ٩ِ٣ٔ  َة ا ا٢َ إٔ٪َّ ٔطسَّ

٤َِٟائٔ  ابِزُزُوَصا بٔا َٓ 

 ریمن دمحم نب رشب دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل انب ریمن، ایب دمحم نب رشب اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب

 ہیلع فملس ےس رفاتی لقن یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اخبر یک دشت منہج یک اھبپ ےس ےہ سپ اےس اپین ےس ڈنھٹا رکف۔

 اہلل نب ریمن دمحم نب رشب دیبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعایب ہبیش، دبع انب ریمن، ایب دمحم نب رشب اوبرکب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌیسایلی وہب ٣اٟک ٣ح٤س ب٩ رآٍ اب٩ ابی ٓسیک ؿحاک اب٩ ًث٤ا٪ ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ثَىٔی ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس َُٓسیِٕک و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّ٤

َّی اہللُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  ىٔی اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ لِٔکَ ٌِ اُک َي حَّ َـّ ُِٟحِمَّ ٩ِ٣ٔ أَِخبََر٧َا اٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ِٟ ٔٔئُوَصا بٔا ِ أَك َٓ ِیٔح َجَض٥ََّ٨   ٤َائٔ َٓ

اہرفؿ نب دیعسایلی فبہ امکل دمحم نب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اخبر منہج یک اھبپ ےس ےہ سپ اےس اپین ےس اھجبؤ۔



 

 

 امکل دمحم نب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف انب رمعاہرفؿ نب دیعسایلی فبہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل روح طٌبہ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ، اب٩ ٤ًز :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ًَِبٔس اہللٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ُة ح و َحسَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  سٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ِیٔح  َٓ ُِٟحِمَّ ٩ِ٣ٔ  ٤َِٟائٔ ا ٔٔئُوَصا بٔا ِ أَك َٓ  َجَض٥ََّ٨ 

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج، ہبعش، اہرفؿ نب دبعاہلل رفح ہبعش، رمع نب دمحم نب زدی انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا اخبر منہج یک اھبپ ےس ےہ سپ اےس اپین ےس اھجبؤ۔

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج، ہبعش، اہرفؿ نب دبعاہلل رفح ہبعش، رمع نب دمحم نب زدی ، انب رمع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن

     1258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َّی اہللُ َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ٤َِْر

٤َِٟائٔ  ابِزُزُوَصا بٔا َٓ ِیٔح َجَض٥ََّ٨  َٓ ُِٟحِمَّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ا َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 اراشد رفام ا اخبر منہج یک اھبپ ےس ےہ سپ اےس اپین ےس ڈنھٹا رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، خاٟس ب٩ حارث، ًبسہ ب٩ س٠امی٪ ہظا٦ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ  ث٨ََا إِٔسَح ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا  ٌّ َ٪ َج٤ٔی ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ َِٟحارٔٔث َو  اصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، اخدل نب احرث، دبعہ نب امیلسؿ اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 رث، دبعہ نب امیلسؿ اشہؾااحسؼ نب اربامیہ، اخدل نب اح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪ ہظا٦ ٓاك٤ہ، حرضت اس٤اء :  راوی

٩ًَِ أَِس٤َاَء  اك٤ََٔة  َٓ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ  و َحسَّ ٤َِٟزِأَة ََّضا کَا٧َِت تُِؤتَى بٔا أ٧َ

 َٓ ٔة  َٛ ٤َِِٟوًُو ا٢َ ابِزُزُوا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  و٢ُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ُط فٔی َجِیبَٔضا َوَت َتُؼبُّ َٓ ٤َِٟأء  ََّضا َتِسًُو بٔا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤َِٟأء َو َصا بٔا

ِیٔح َجَض٥ََّ٨  َٓ  ٩ِ٣ٔ 

 اپس بج وکیئ اخبر فایل تورت الیئ اجیت وت فہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ اشہؾ افہمط، رضحت اامسء ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک

 ہی منہج اپین وگنما رک اس ےک رگایبؿ ںیم ڈاںیتل افر ںیتہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اخبر وک اپین ےس ڈنھٹا رکف افر رفام ا

 یک اھبپ ےس ےہ۔

 امسءاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ اشہؾ افہمط، رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یب اب٩ ٤٧ْر، ابواسا٣ہ ہظا٦ اب٩ ٤٧ْرابوَک :  راوی



 

 

ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ  ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٤َِٟاَئ بَِی٨ََضا و َحسَّ ٕ َػبَِّت ا  ٤َُ٧ِْر

٥ِ یَِذَُکِ فٔی َحٔسیٔث أَبٔی أَُس  َٟ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ برِٔشٕ َوبََِْن َجِیبَٔضا َو ث٨ََا ا ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ َحسَّ َٗ ا٢َ أَبُو أَِح٤ََس  َٗ ِیٔح َجَض٥ََّ٨  َٓ ََّضا ٩ِ٣ٔ  ا٣ََة أ٧َ

 ٔ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  َحسَّ

فاتی ںیم اخبر منہج یک اوبرکبی انب ریمن، اوبااسہم اشہؾ انب ریمن، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اوبااسؾ یک ر

 اھبپ ےس ےہ اک ذرک ںیہن ےہ۔

 اوبرکبی انب ریمن، اوبااسہم اشہؾ انب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمرہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتس

     1262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ رسی ابواَّلحوؾ سٌیس ب٩ ٣رسوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ًَبَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َرِسُ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا َص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٍٔ ب٩ِٔ َخٔسیٕخ َحسَّ ٔ ٔ َرآ ظ ٩ًَِ َجسِّ ًََة  ا َٓ ایََة ب٩ِٔ رٔ

ابِزُزُوَصا  َٓ ِوْر ٩ِ٣ٔ َجَض٥ََّ٨  َٓ ُِٟحِمَّ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٤َِٟائٔ َٗ  بٔا

رضحت راعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دخجی ریض اہلل اعتٰیل انہد نب رسی اوباالوحص دیعس نب ورسفؼ، ابعہی نب رافہع راعف نب دخجی 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت اخبر منہج یک اھبپ اک ہصح ےہ سپ اےس اپین ےس 

 ڈنھٹا رکف۔

 انہد نب رسی اوباالوحص دیعس نب ورسفؼ، ابعہی نب رافہع راعف نب دخجی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رہ امیبری ےک ےئل دفا ےہ افر العج رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ًبایہ ب٩ ابوبرک ب :  راوی

 رٓاًہ حرضت رآٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ خسیخ



 

 

 ٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحسَّ ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ  ٍٕ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  ٔ ثَىٔی َرآ َة َحسَّ ًَ ا َٓ َبایََة ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٠ًََِیطٔ ٣َِضٔسٓیٕ  َّی اہللُ   َػل

ابِ  َٓ َِٓورٔ َجَض٥ََّ٨  ُِٟحِمَّ ٩ِ٣ٔ  و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ َوَس٠َّ ٔ ا٢َ أَِخبََرنٔی َرآ َٗ ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ٨ًَِ َو ٥َِٟ یَِذَُکِ أَبُو برَِکٕ  ٤َِٟأئ َو ٥ُِٜ٨ًَِ بٔا  زُزُوَصا 

ٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اح م، اوبرکب نب انعف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ابعہی نب رافہع رضحت راعف ریض اہلل اعت

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اراشد رفامےت ےھت اخبر منہج یک  ہنع نب دخجی

اھبپ اک ہصح ےہ سپ اےس اےنپ آپ ےس اپین ےک ذرےعی ڈنھٹا رکف افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ آپ ےس ےک اافلظ ذرک 

 ںیہن ےئک۔

 ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اح م، اوبرکب نب انعف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ابعہی نب رافہع رضحت راعف ریض اوبرکب نب ایب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع نب دخجی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیمہنم ےک وگےش ںیم دفایئ ڈاےنل یک رکاتہ 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ہنم ےک وگےش ںیم دفایئ ڈاےنل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

الٰی ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس سٔیا٪، ٣وسٰی ب٩ ابی ًائظہ ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌ :  راوی

 ٨ًہا

 ٩ًَِ ًَائَٔظَة  ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ أَبٔی  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

 ٔ ٥َ ف ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟسِز٧َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٤َِٟزٔیٔف ٩ًَِ  اصَٔیَة ا ٨َ٠ِا ََکَ ُ٘ َٓ ونٔی  أََطاَر أَِ٪ ََّل َت٠ُسُّ َٓ ی ٣ََزٔؿطٔ 

 ٥ِ ُٛ ٥ِ َيِظَضِس َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بَّأض  ٌَ ِٟ ا٢َ ََّل یَِبَقی أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إَّٔلَّ ُٟسَّ َُِْرُ ا َٗ  َٚ ا َٓ ا أَ َّ٤٠َ َٓ َوأئ   ٠ٟٔسَّ

اہلل نب دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن  دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ دیبع

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک امیبری ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہنم ےک وگےش ںیم دفایئ ڈایل آپ ےن دفا ہن ڈاےنل اک ااشرہ ایک مہ ےن

بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اافہق وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع اھجمس ہک اشدی آپ رمضی وہےن یک فہج ےس دفا ےس رفنت رک رےہ ںیہ 



 

 

فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک العفہ بس ےک ہنم ےک وگہش ےس دفا ڈایل اجےئ ویکہکن فہ اہمترے اسھت 

 وموجد ہن ےھت۔

 ہلل نب دبعاہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب اح م، ییحی نب دیعس ایفسؿ، ومٰیس نب ایب اعہشئ دیبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تود دنہی ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 تود دنہی ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1265    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز زہْر یحٌی سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی،  :  راوی

 ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ا٦ ٗیص ب٩ ٣حؼ٩

٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو برَِکٔ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو

ًَبِ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٩ًَِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  ِیٕص ب٨ِٔٔت  ٔس اہللٔ  َٗ أ٦ُِّ 

َّاَطَة ب٩ِٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ   ٣ِٔحَؼ٩ٕ أُِخٔت ًُک

سیق نب  ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع زریہ ییحی ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل اؾ

اؾ سیق تنب  ،نص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اانپ اٹیب ےل رک   ،نص اتخ اکعہش رضحت اکعہش ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  ،نص یک نہب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر فہ اھکان ہن اھکات اھت اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اشیپب رکد ا آپ ےن

 اپین وگنما رک اس اشیپب فایل ہگج رپ اہب د ا۔

نب ایب ہبیش، اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع زریہ ییحی ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل اؾ  ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب :  رافی

 سیق نب  ،نص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم تود دنہی ےک ذرہعی العج رکےن ےک

     1266    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 حرضت ا٦ ٗیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٨ت ًکاطہ :  راوی

٠َِیطٔ  ًَ َبا٢َ  َٓ ا٦َ  ٌَ ٥ِ َیأِک١ُِ اٟلَّ َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت َزَخ٠ُِت بٔاب٩ِٕ لٔی  ا َٗ ًَ َس َٓ َِٟت   ا َٗ ُط  طَّ ا ب٤َٔإئ رَفَ

٩َّ بَٔضَذا ُٛ َ٪ أَِوََّلَز ًًََل٣َِط َتِسَُغِ ا٢َ  َ٘ َٓ ِذَرةٔ  ٌُ ِٟ ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ُت  ِ٘ ٠َ ًِ َ ِس أ َٗ ٠ًََِیطٔ بٔاب٩ِٕ لٔی  ٔ  َوَزَخ٠ُِت  وز ٌُ ِٟ ٠ًََِی٩َُّٜ بَٔضَذا ا  ٔٚ ًٌَٔل ِٟ ا

َیٕة ٨ِ٣َٔضا َذاُت ا ٔٔ َة أَِط ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ِٟض٨ِٔسٔیِّ  َِٟح٨ِٔب ا ِذَرةٔ َوی٠َُسُّ ٩ِ٣ٔ َذأت ا ٌُ ِٟ ُم ٩ِ٣ٔ ا ٌَ  َِٟح٨ِٔب يُِش

رضحت اؾ سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب اکعہش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اانپ اکی اٹیب ےل رک آپ یک دختم ںیم احرض وہیئ ےسج ںیم 

افالدفں اک قلح اس وجکن ےس ویکں دابیت وہ  م تود دنہی  ےن امیبری یک فہج ےس داب ا وہا اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اینپ

ےک ذرہعی العج ایک رکف ویکہکن اس ںیم است ارماض یک افشء ےہ اؿ ںیم ےس اکی ومنہین ےہ قلح یک امیبری ںیم اےس انک ےک ذرہعی 

 اکپٹ ا اجےئ افر ومنےین ںیم ہنم ےک ذرےعی ڈاال اجےئ۔

 ہنع تنب اکعہشرضحت اؾ سیق ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 تود دنہی ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس اب٩ طہاب ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوزرح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ َیزٔیَس أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب أَِخبََرظُ  ثَىٔی رَحِ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  و َحسَّ َٗ

 ِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُت ٩َ َرُسو٢َ اًَ ٌِ تٔی بَاَي ٤َُِٟضأجَزأت اِِلَُو٢ٔ اًٟلَّ ِیٕص ب٨َِٔت ٣ِٔحَؼ٩ٕ َوکَا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا َٗ وزٕ أَ٪َّ أ٦َُّ  ٌُ َّی َبَة ب٩ِٔ ٣َِش ہللٔ َػل

ا٢َ أَِخبََرتِ  َٗ َّاَطَة ب٩ِٔ ٣ِٔحَؼ٩ٕ أََحٔس بَىٔی أََسٔس ب٩ِٔ ُخزَی٤ََِة  ٥َ َوهَٔی أُِخُت ًُک ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ اہللُ  ََّضا أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ىٔی أ٧َ

ا٢َ یُو َٗ  ٔ ِذَرة ٌُ ِٟ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ِت  َ٘ ٠ًَِ ِس أَ َٗ ا٦َ َو ٌَ ِّ أَِ٪ َیأِک١َُ اٟلَّ ٥َِٟ یَِب٠ُ ََٟضا  ٥َ بٔاب٩ِٕ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُٖ َٓهَٔی َتَدا ِت ٤ََُزَِت  َ٘ ٠ًَِ ٧ُُص أَ

 َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠ًََِی٥ُِٜ بٔضَ أَِ٪ یَُٜوَ٪ بٔطٔ ًُِذَرْة   ٔٚ ًًَِل ٔ ٩َّ بَٔضَذا اِْل ُٛ َ٪ أَِوََّلَز ًًََل٣َِط َتِسَُغِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َذا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َِٟح٨ِٔب  َٔٔیٕة ٨ِ٣َٔضا َذاُت ا َة أَِط ٌَ إٔ٪َّ ٓٔیطٔ َسِب َٓ ىٔی بٔطٔ اِلُِٜشَت  ٌِ ِٟض٨ِٔٔسیِّ َي ٔ ا وز ٌُ ِٟ  ا

ویسن نب سیدی انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد اؾ سیق تنب  ،نص رضحت دیبع اہلل نب رحہلم نب ییحی انب فبہ، 

دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ہبتع نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ سیق تنب  ،نص اؿ ےلہپ رجہت 

 ہیلع فملس ےس تعیب یک یھت افر ہی رضحت اکعہش نب  ،نص یک نہب ںیھت وج رکےن فاولں ںیم ےس ںیھت وہنجں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل



 

 

ہک ونب ادس نب زخہمی ںیم ےس اکی ےھت ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوہنں ےن ربخ دی ہک فہ اےنپ اکی ےٹیب وک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم الیئ وج 

ہی وخػ اھت ہک اس ےک قلح  اک قلح داب ا وہا اھت ویسن ےن اہک اںیہن اھکےن یک رمع وک ہن  اچنہ اھت افر اتول ےک فرؾ یک فہج ےس اوہنں ےن اس

 ےک ذرےعی العج رکان اچےئہ

 

 ںیم فرؾ ہن وہ اس ےئل اس اک قلح داب ا وہا اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہمت تود دنہی سک

 ویکہکن اس ںیم است امیبرویں یک افشء ےہ سج ںیم ےس ومناین یھب ےہ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن نب سیدی انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 تود دنہی ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1268    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًبیساہلل حرضت ًبیساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ َوأَِخبََرِتىٔی أَ٪َّ اب٨ََِضا َذاَک بَا٢َ فٔی َحِحز َٗ َّ ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ٠َِیطٔ   ًَ ی اہللُ 

ٔش٠ُِط َُِشًّل  ِِ ٥ِ َي َٟ ًَلَی بَِؤٟطٔ َو َحُط  ـَ ٨َ َٓ ٥َ ب٤َٔإئ   َوَس٠َّ

دیبع اہلل رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ سیق ےن ےھجم ربخ دی ہک اؿ ےک اس ےٹیب ےن ر اؽ اہلل یک وگد ںیم 

 ہگج رپ اہب د ا افر اےس دوھےن ںیم ز ادہ ابمہغل ہن ایک۔اشیپب رکد ا ر اؽ اہلل ےن اپین وگنما رک اس 

 دیبعاہلل رضحت دیبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولکیجن ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿمالؾ رکےن اک  :   ابب

 ولکیجن ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟیث، ً٘ی١ اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ ُر٣ِٔح بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ٔ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ٤َُِٟضأجز ٩ٔ ا



 

 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََرص٤َُا أ٧َ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ُ٘ َوَس ِوَزأئ ٥َ َي َِٟحبَّةٔ اٟشَّ و٢ُ إٔ٪َّ فٔی ا

 ُ و٧ٔیز ِوَزاُئ اٟظُّ َِٟحبَُّة اٟشَّ ٤َِِٟوُت َوا ا٦ُ ا ا٦َ َواٟشَّ اّئ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َزإئ إَّٔلَّ اٟشَّ َٔ  ٔط

 دمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، لیقع انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح نب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ولکیجن ںیم  ااےئ ومت ےک رہ امیبری یک افشء 

 ینعی ولکیجن ےہ۔
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 اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح نب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رحم نب اہمرج، ثیل، لیقع انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ولکیجن ےک ذرہعی العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز رح٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩  :  راوی

رحب، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ایوب ابوی٤ا٪ طٌیب 

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہزی، ابوس٤٠ہ

 ٌٔ ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٤َُِٟشیَّٔب  یٔس ب٩ِٔ ا

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اُٟوا صَُزیَِزَة  َٗ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو

٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَ َحسَّ ث٨ََا  ًَِبسٔ ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ 

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُض٥ِ  ِیْب ک٠ُُّ ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ٠ًََِیطٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ِی١ٕ َوفٔی َحسٔ  َ٘ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ًُ ُ َوَس٠َّ و٧ٔیز ١ِ اٟظُّ ُ٘ ٥َِٟ َي ِوَزاُئ َو َِٟحبَُّة اٟشَّ َیاَ٪ َویُو٧َُص ا ِٔ  یٔث ُس

اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع ایفسؿ 

ریم، اویب اوبامیؿ بیعش زرہی، اوبہملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل نب ہنییع دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح دا

 ہنع اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی ےہ۔

اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع  :  رافی

ہنییع دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اویب اوبامیؿ بیعش زرہی، اوبہملس اوبرہریہ ریض ایفسؿ نب 



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ج رکےن ےک ایبؿ ںیمولکیجن ےک ذرہعی الع

     1271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس َواب٩ُِ حُحِ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ز

ِوَزأئ ٣ٔ  َِٟحبَّٔة اٟشَّ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َزإئ إَّٔلَّ فٔی ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اْئ إَّٔلَّ اٟشَّ َٔ  ٨ُِط ٔط

نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح اامسلیع انب رفعج العء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص ییحی 

 اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وکیئ امیبری ایسی ںیہن  ااےئ ومت ےک سج یک افشء ولکیجن ںیم ہن وہ۔

 الیعمس انب رفعج العء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفدھ افر دہش ےک رحریہ اک رمضی ےک دؽ ےک ےئل دیفم وہےن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ریہ اک رمضی ےک دؽ ےک ےئل دیفم وہےن ےک ایبؿ ںیمدفدھ افر دہش ےک رح

     1272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث ب٩ سٌس ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِیٔب ب٩ِٔ  ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس

٤َِٟیُِّت ٩ِ٣ٔ أَصِ  ََّضا کَا٧َِت إَٔذا ٣َاَت ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ َوَة  ٔ ُْعِ ٍَ َٟٔذٟ اِجَت٤َ َٓ َک ا٨َِّٟشاُئ ث٥َُّ ٠َٔضا 

َُٓؼبَِّت اٟتَّ  ٍَ ثَزٔیْس  ٔ ُلبَٔدِت ث٥َُّ ُػ٨ َٓ َتَضا أ٣َََزِت بٔبُر٣َِٕة ٩ِ٣ٔ َت٠ِبٔی٨َٕة  ٩َ إَّٔلَّ أَص٠ََِضا َوَخاػَّ ِٗ َِٟت ک٩َ٠ُِ َترَفَّ ا َٗ ٠َِیَضا ث٥َُّ  ًَ ٠ِبٔی٨َُة 

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ُِٟحزِ٪ٔ ٨ِ٣َٔضا  َف ا ٌِ ٤َِٟزٔیٔف تُِذصُٔب َب ٔ ا َُٔؤاز ٔ ْة ٟ ٠ِبٔی٨َُة ٣ُح٤َّٔ و٢ُ اٟتَّ ُ٘ ٥َ َي  َس٠َّ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 



 

 

اقتنؽ وہ اجات وت اس یک زعتتی ےک ےئل تورںیت عمج وہ رک یلچ اجںیت افر اؿ ےک رفاتی ےہ ہک اؿ ےک رھگ فاولں ںیم ےس بج یسک اک ا

اجات  رھگ فاےل افر وخاص یہ ابح  رہ اجےت وت دیسہ اہڈنی ںیم دہش افر دفدھ الم رک رحریہ اکپےن اک مکح دںیتی بج فہ کپ اجات رھپ رثدی انب ا

رفامںیت اس ںیم ےس اھکؤ ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع رھپ رثدی ںیم دفدھ افر دہش اک رحریہ ڈاؽ د ا اجات رھپ 

 فملس رفامےت ےھت دفدھ افر دہش الم رحریہ رمضی ےک دؽ وک وخش رکات ےہ افر ر ج فمغ وک دفر رکات ےہ۔

 ٰیل اہنعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دہش الپ رک العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہش الپ رک العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ابی ٣توک١ ابوسٌیس خسری :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ  ٩ُ َج

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ١ِّٔ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ َٙ ا٢َ إٔ٪َّ أَخٔی اِسَتِل٠َ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

 َٓ ًََشًّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِس٘ٔطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا بَِل٨ُُط  ّٗ ٥ِ٠َ َیزِٔزُظ إَّٔلَّ اِستِٔلًَل َٓ ًََشًّل  ِیُتُط  َ٘ ِّی َس ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ اُظ ث٥َُّ َجائَطُ  َ٘ َش

٥ِ٠َ َیزِٔزُظ إَّٔلَّ  َٓ ِیُتطُ  َ٘ ِس َس َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًََشًّل  ا٢َ اِس٘ٔطٔ  َ٘ َٓ َة  ٌَ َُٟط ثًََلَث ٣َزَّإت ث٥َُّ َجاَئ اٟزَّابٔ ا٢َ  َ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َ٘ َٓ ا  ّٗ   اِستِٔلًَل

 َ بََرأ َٓ اُظ  َ٘ َش َٓ َذَب بَِل٩ُ أَخٔیَک  َٛ َٚ اہللُ َو ٥َ َػَس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ایب وتملک اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل

رعض ایک ریمے اھبیئ وک دتس گل ےئگ ںیہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اےس دہش الپؤ اس ےن الپ ا رھپ ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک 

آرک رعض ایک ںیم ےن اےس دہش الپ ا نکیل اس ےک دوتسں ںیم زمدی ز ادیت وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس نیت رمہبت یہی رفام ا 

ےن رفام ا اےس دہش الپؤ اس ےن رعض ایک ںیم ےن الپ ا نکیل اس ےک دوتسں ںیم  رھپ فہ وچیھت رمہبت آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ز ادیت یہ وہیت یلچ یئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےن چس رفام ا افر ریتے اھبیئ اک ٹیپ وھجاٹ ےہ سپ اس ےن رھپ دہش

 الپ ا وت فہ تحص دنم وہایگ۔



 

 

 اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ایب وتملک اوبدیعس دخری دمحم نب ینثم، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دہش الپ رک العج رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارہ ًبساٟوہاب اب٩ ًلاء، سٌیس ٗتازہ، ابو٣توک١ ٧اظی ابوسٌیس خسری :  راوی

 َ ٩ًَِ أ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًََلإئ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخبََر٧َا  ث٨َٔیطٔ  ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیِّ و َحسَّ ٤َُِٟتَوک ٩ًَِ أَبٔی  بٔی ا

 َ٘ َٓ َب بَِل٨ُُط  ا٢َ إٔ٪َّ أَخٔی َْعٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُجًّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌٔیٕس ا ىَی َحٔسیٔث َس ٌِ ًََشًّل ب٤َٔ َُٟط اِس٘ٔطٔ  ا٢َ 

َبةَ  ٌِ  ُط

 دخری رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمعف نب زرارہ دبعاولاہب انب اطعء، دیعس اتقدہ، اوبوتملک ان ی اوبدیعس

اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا اس ےن رعض ایک ریمے اھبیئ اک ٹیپ رخاب وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن اس ےس اہک اےس دہش الپؤ ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 ب انب اطعء، دیعس اتقدہ، اوبوتملک ان ی اوبدیعس دخریرمعف نب زرارہ دبعاولاہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر ابی نرض ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبیساہلل ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

 ٔ َٜٔسرٔ َوأَب ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ی ا٨َّٟرِضٔ ٣َِولَی ٤ًََُز ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ 

َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٌِ طُ َيِشأ٢َُ أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس ٣َاَذا َس٤ٔ ٌَ َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٥َ فٔی َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

ا٢َ أَُسا َ٘ َٓ اًُؤ٪  ائٔی١َ اٟلَّ ًَلَی بَىٔی إرِٔسَ ًََذاْب أُِرٔس١َ  اًُوُ٪ رِٔجزْ أَِو  ٥َ اٟلَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلَی ٣َُة   أَِو 



 

 

 ٔ ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن ب َٗ ٠ًََِیطٔ َوإَٔذا َو َس٣ُوا  ِ٘ ًَل َت َٓ ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ إَٔذا َس٤ٔ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ا٢َ أَبُو ٩ِ٣َ کَاَ٪  َٗ اّرا ٨ِ٣ُٔط و  ُجوا رٔفَ ًََٓل َترِخُ َضا 

اْر ٨ِ٣ٔطُ  ُج٥ُِٜ إَّٔلَّ رٔفَ  ا٨َّٟرِضٔ ََّل یرُِخٔ

 ییحی نب ییحی، امکل دمحم نب دکنمر ایب رضن ومیل رمع نب دیبع اہلل اعرم نب دعس نب ایب فاقص رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت

فملس ےس اطتوؿ ےک ابرے ںیم ایک انس ےہ وت ااسہم ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اطتوؿ اکی ذعاب ےہ ےسج ینب 

 م ےس ےلہپ ےھت سپ بج  م ونس ہک الفں العہق ںیم اطتوؿ یک فابء لیھپ یکچ ےہ وت فاہں تم ارسالیئ رپ  ا اؿ ولوگں رپ اجیھب ایگ اھت وج 

 اجؤ افر بج اہمترے رےنہ یک ہگج ںیم فاعق وہ اجےئ وت اس زنیم ےس اطتوؿ ےس رفار وہ رک تم ولکن۔

  ایب فاقصییحی نب ییحی، امکل دمحم نب دکنمر ایب رضن ومیل رمع نب دیبعاہلل اعرم نب دعس نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٨ٌٗب ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ اب٩ ًبساٟزح٩٤ َقشی ابی نرض ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ  ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی

 اسا٣ہ ب٩ زیس،

٤َُِِْٟٔرةُ َوَنَشَبُط  اََّل أَِخبََر٧َا ا َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٨َٕب َو ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ًَِبسٔ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨َٕب  ٌِ َٗ اب٩ُِ 

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  إؾ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ٔشیُّ  ُِْٟقَ َّی اہللُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

َّ َوَج١َّ بٔطٔ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ  ًَز ٔ ابَِتلَی اہللُ  اًُوُ٪ آیَُة اٟزِِّجز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟلَّ ًَ ٍَ َٗ ٠َِیطٔ َوإَٔذا َو ًَ ًََٓل َتِسُخ٠ُوا  ُت٥ِ بٔطٔ  ٌِ إٔذَا َس٤ٔ َٓ  ٔ ًَٔبازٔظ

ُٗتَِیَبَة ٧َِحُوظُ  ٨َٔيیِّ َو ٌِ َ٘ ِٟ وا ٨ِ٣ُٔط صََذا َحٔسیُث ا ًََٓل َترٔفُّ  بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا 

دعس نب ایب فاقص ااسہم نب زدی، رضحت  دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح رقیش ایب رضن اعرم نب

ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اطتوؿ ذعاب یک العتم ف اشنین ےہ اہلل 

تم دالخ وہ افر  زع فلج ےن اےنپ دنبفں ںیم ےس ضعب ولوگں وک اس ذعاب ںیم التبم ایک سپ بج  م اس ابرے ںیم ونس وت اس ہگج

 بج اہمترے رےنہ یک زنیم ںیم فاعق وہ اجےئ وت اس ےس اھبوگ تم۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح رقیش ایب رضن اعرم نب دعس نب ایب فاقص ااسہم نب زدی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1277    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر ًا٣ز ب٩ سٌس ، اسا٣ہ :  راوی

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ٔ ب٩ِٔ و َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ أَُسا٣ََة ُس ب٩ُِ  ٕس  ٌِ  َس

ًَلَی اًُوَ٪ رِٔجزْ ُس٠َِّم  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ َصَذا اٟلَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  إَٔذا  َٗ َٓ ائٔی١َ  ًَلَی بَىٔی إرِٔسَ ِب٥ُِٜ٠َ أَِو  َٗ ٩ِ٣َ کَاَ٪ 

ًَل َتِسُخ٠ُوصَا َٓ اّرا ٨ِ٣ٔطُ َوإَٔذا کَاَ٪ بٔأَِرٕق  ُجوا ٨ِ٣َٔضا رٔفَ ًََٓل َترِخُ  کَاَ٪ بٔأَِرٕق 

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب ایفسؿ، دمحم نب دکنمر اعرم نب دعس ااسہم رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہی اطتوؿ اکی ذعاب ےہ ےسج  م ےس ےلہپ ولوگں رپ  ا ینب ارسالیئ رپ طلسم ایک ایگ بج  م ایسی زنیم

 ںیم وہ وت اطتوؿ ےس اھبےتگ وہےئ اس العہق ےس تم ولکن افر سج ہگج اطتوؿ وہ وت  م فاہں تم اجؤ۔

 نب دبعاہلل نب ریمن، ایب ایفسؿ، دمحم نب دکنمر اعرم نب دعس ، ااسہم دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ًا٣ز ب٩ سٌس سٌس اب٩ ابی وٗاؾ حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبَر٧ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخب ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕس أَِخبََرُظ أَ٪َّ َحسَّ ٌِ ًَا٣َٔز ب٩َِ َس ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر أَ٪َّ  ًَ َرنٔی 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس أ٧ََا أُِخبٔرَُک  َ٘ َٓ اًُؤ٪  ٩ًَِ اٟلَّ إؾ  َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو ٌِ ٠ًََِیطٔ َرُجًّل َسأ٢ََ َس َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ًََذاْب أَ  ٥َ صَُو  ٔ َوَس٠َّ ُت٥ِ بٔطٔ ب ٌِ إَٔذا َس٤ٔ َٓ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ائٔی١َ أَِو ٧َإض کَا٧ُوا  ٕة ٩ِ٣ٔ بَىٔی إرِٔسَ َٔ ٔ ًَلَی كَائ ًَل ِو رِٔجزْ أَِرَس٠َُط اہللُ  َٓ أَِرٕق 

اّرا ُجوا ٨ِ٣َٔضا رٔفَ ًََٓل َترِخُ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٠َِیطٔ َوإَٔذا َزَخ٠ََضا  ًَ  َتِسُخ٠ُوَصا 

جی، رمعف نب دانیر اعرم نب دعس دعس انب ایب فاقص رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، انب رج

اطتوؿ ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہی ذعاب  ا امیبری ےہ ےسج اہلل ےن ینب ارسالیئ 



 

 

 اجیھب اھت سپ بج  م یسک زنیم ںیم اس یک االطع ونس وت اس العہق ںیم تم اجؤ افر ےک اکی رگفہ  ا ھچک ولوگں رپ وج  م ےس ےلہپ زگر ےکچ

 بج اطتوؿ  م رپ آاجےئ وت اس العہق ےس اھبگ رک تم ولکن۔

 دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، انب رججی، رمعف نب دانیر اعرم نب دعس دعس انب ایب فاقص رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ ب٩ سٌیس، ح٤از اب٩ زیس ابوبرک ب٩ ابی طبیہ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار اب٩ ابوربیٍ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ٗتیب :  راوی

 جزیخ

اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِ  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َو ٍٔ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ و َحسَّ  ٕس ح و َحسَّ

ٔ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر بٔإِٔس٨َاز  ٩ًَِ ص٤َُا  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة لِٔکَ ِٔ ث٨ََا ُس  َحسَّ

ےس اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی اوبرکب نب ایب ہیبش ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر انب رججی، اؿ دفونں اانسد 

 دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔یھب ہی 

 اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی اوبرکب نب ایب ہیبش ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿمالؾ رکےن اک  :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ًا٣ز ب٩ سٌس اسا٣ہ ب٩ زیس، حرضت اسا٣ہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ زیس

 ُ ثَىٔی أَب ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔط َحسَّ اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی  ٤ِزٕو َورَحِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ًَا٣ٔزُ و اٟلَّ َضإب أَِخبََرنٔی 

 َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ٕس  ٌِ َب بٔطٔ ب٩ُِ َس ٥َ رِٔجزْ ًُذِّ َ٘ ٍَ أَِو اٟشَّ َوَج ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا ا

 َ ٍَ بٔطٔ بٔأ ٩ِ٤َ َس٤ٔ َٓ ی  ِتٔی اِِلَُِخَ ٤َِٟزََّة َوَیأ َیِذَصُب ا َٓ ُس بٔاِِلَِرٔق  ٌِ ِب٥ُِٜ٠َ ث٥َُّ بَقَٔی َب َٗ ُف اِِل٥ٔ٣َُ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َو٩ِ٣َ َب َس٩٣ََّ  ِ٘ ًَل َي َٓ ِرٕق 



 

 

 َٓ ٍَ بٔأَِرٕق َوصَُو بَٔضا  َٗ اُر ٨ِ٣ٔطُ َو ِٟرٔفَ َج٨َّطُ ا  ًَل یرُِخٔ

اوباطرہ ادمح نب رمعف رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اعرم نب دعس ااسہم نب زدی، رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی 

ی اکی ذعاب ےہ سج ےک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی درد  ا امیبر

 ذرہعی  م ےس یلہپ ضعب وقومں وک ذعاب د ا ایگ رھپ ہی ایھب کت زنیم ابح  ےہ یھبک الچ اجات ےہ افر یھبک آاجات ےہ سپ وج یسک العہق ںیم

ں ےس ہن اس یک االطع ےنس وت فہ اس ہگج ہن اجےئ افر وج اس زنیم ںیم وموجد وہ اہجں ہی فاعق وہ اجےئ وت اس ےس اھبےتگ وہےئ فاہ

 ےلکن۔

اوباطرہ ادمح نب رمعف رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اعرم نب دعس ااسہم نب زدی، رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع نب زدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿمالؾ رکےن اک ایب :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣ جحسری ًبساٟوحس اب٩ زیاز ٤ٌ٣ز، زہزی، یو٧ص :  راوی

ىٔی اب٩َِ زٔیَ  ٌِ َِٟواحٔسٔ َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٔ یُو٧َُص ٧َِحَو و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٕ َحسَّ از

 َحٔسیثٔطٔ 

حد ری دبعاولدح انب ز اد رمعم، زرہی، ویسن اس دنس ےس یھب ہی دحثی وقنمؽ ےہ۔
خ 

 اوباکلم 

حد ری دبعاولدح انب ز اد رمعم، زرہی، ویسن :  رافی
خ 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، حبیب حرضت حبیب :  راوی

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ىٔی أَ٪َّ اَحسَّ َِ َب٠َ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٨َّا بٔا ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َحبٔیٕب  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٍَ ُس ب٩ُِ ا َٗ ِس َو َٗ اًُوَ٪  ٟلَّ



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًََلاُئ ب٩ُِ َيَشإر َوَُِْرُُظ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ٔة  َٓ ِد بٔاِلُٜو ًََٓل َترِخُ ٍَ بَٔضا  َٗ َو َٓ ٨َِت بٔأَِرٕق  ُٛ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ

 ٔ ُث ب ٕس یَُحسِّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ اُٟوا  َٗ  ٩ِ َّ٤ًَ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ًََٓل َتِسُخ٠َِضا  َّطُ بٔأَِرٕق  َک أ٧َ َِ اُٟوا َُائْٔب ٨ِ٣َٔضا َوإَٔذا ب٠ََ َ٘ َٓ أََتِیُتطُ  َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 

٠َ٘ٔیُت أََخاُظ إٔبِ  َٓ ا٢َ  َّی اہللُ َٗ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ّسا  ٌِ ُث َس ا٢َ َطضِٔسُت أَُسا٣ََة یَُحسِّ َ٘ َٓ ُتُط  ِٟ َ َشأ َٓ ٕس  ٌِ َزاصٔی٥َ ب٩َِ َس

ِب٠ُٜٔ  َٗ َب بٔطٔ أ٧َُاْض ٩ِ٣ٔ  ًََذإب ًُذِّ ُة  ًََذاْب أَِو َب٘ٔیَّ ٍَ رِٔجزْ أَِو  َوَج ِٟ و٢ُ إٔ٪َّ َصَذا ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٓ إَٔذا کَاَ٪ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا ٥ِ 

٠ُِت ْٔلٔبَِزاصٔی٥َ آ٧َِت َس  ُ٘ َٓ ا٢َ َحبٔیْب  َٗ ًََٓل َتِسُخ٠ُوَصا  َّطُ بٔأَِرٕق  ٥ُِٜ أ٧َ َِ ُجوا ٨ِ٣َٔضا َوإَٔذا ب٠ََ ًَل َترِخُ ّسا َٓ ٌِ ُث َس َت أَُسا٣ََة یَُحسِّ ٌِ ٔ٤

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َوصَُو ََّل ی٨ُِرٔکُ 

ی، ہبعش، بیبح رضحت بیبح ےس رفاتی ےہ ہک مہ دمہنی ںیم ےھت وت ےھجم ہی ربخ یچنہپ ہک وکہف ںیم اطتوؿ دمحم نب ینثم، انب ایب دع

 فاعق وہ  اک ےہ وت ےھجم رضحت اطعء نب اسیر افر اؿ ےک العفہ ولوگں ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م یسک ہگج

 اجےئ وت  م فاہں ےس ہن ولکن افر بج ےھجت یسک العہق ےک ابرے ںیم ربخ ےچنہپ وت فاہں دالخ تم وہ  ماؾ ذپری وہ افر فاہں اطتوؿ فاعق وہ

ںیم ےن اہک  م ےن ہی ابت سک ےس  ین ےہ اوہنں ےن اہک اعرم نب دعس ےس وج اےس رفاتی رکےت ںیہ ںیم اؿ ےک اپس ایگ وت ولوگں 

 الم افر اؿ ےس اس ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اہک ریمی وموجدیگ ںیم ےن اہک فہ وموجد ںیہن ںیہ ںیم اؿ ےک اھبیئ اربامیہ ےس

رضحت ااسہم ےن ہی دحثی رضحت دعس وک ایبؿ یک رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ہصح  م ےس ےلہپ ولوگں وک اس ےک ذرےعی ذعاب د ا ایگ ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ہی درد امیبری ےہ  ا ذعاب اک ہیقب 

سپ بج یسک العہق ںیم ہی لیھپ اجےئ افر  م فاہں وموجد وہ وت اس العہق ےس تم اھبوگ افر بج ںیہمت یسک العہق ےک ابرے ںیم اس 

ہم وک ہی دحثی رضحت دعس ےس یک ربخ ےچنہپ وت اس العہق ںیم تم دالخ وہ بیبح ےن اہک ہک ںیم ےن اربامیہ ےس اہک  م ےن رضحت ااس

 ایبؿ رکےت وہےئ انس وت اوہنں ےن اس رپ وکیئ ارتعاض ںیہن ایک اھت اوہنں ےن اہک اہں۔

 دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، ہبعش، بیبح رضحت بیبح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ًلاء، ب٩ يشار :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٢ٔ  و َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر فٔی أَوَّ َة  ٥َِٟ یَِذَُکِ ٗٔؼَّ َُّط  ََُِْر أ٧َ  ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

َِٟحٔسیٔث   ا

دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اطعء، نب اسیر اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس دنس ےک اسھت اس دحثی یک ادتباء ںیم 

 رضحت اطعء نب اسیر اک ہصق ذموکر ںیہن ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اطعء، نب اسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1284    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، حبیب ابزاہی٥ ب٩ سٌس، سٌس ب٩ ٣اٟک خزی٤ہ ب٩ ثابت اسا٣ہ ب٩ زیس، حرضت  :  راوی

 سٌس ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت خزی٤ہ ب٩ ثابت اور حرضت اسا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ زیس

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ٔس ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َوُخزَی٤ََِة و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ َحبٔیٕب  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َبَة َحسَّ

بَ  ٌِ ىَی َحسٔیٔث ُط ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اُٟوا  َٗ  ةَ ب٩ِٔ ثَابٕٔت َوأَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس 

 ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، بیبح اربامیہ نب دعس، دعس نب امکل زخہمی نب اثتب ااسہم نب زدی، رضحت دعس نب امکل ریض اوبرکب نب

 اہلل اعتٰیل ہنع رضحت زخہمی نب اثتب افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی ےس یہی رفاتی ر اؽ اہلل ےس وقنمؽ ےہ۔

ؿ، بیبح اربامیہ نب دعس، دعس نب امکل زخہمی نب اثتب ااسہم نب زدی، رضحت دعس نب اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفس :  رافی

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت زخہمی نب اثتب افر رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، حبیب ابزاہی٥ ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ اسا٣ہ ب٩ زیس، سٌس  :  راوی

 ٩ ابی وٗاؾحرضت ابزاہی٥ ب٩ سٌس ب

٩ًَِ َحبٔیٕب  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٔس ب٩ِٔ أَبٔی  و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس



 

 

ثَا٪ٔ  ْس َجأَٟشِْٔن َیَتَحسَّ ٌِ ا٢َ کَاَ٪ أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس َوَس َٗ إؾ  َّٗ ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  َو ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اََّل  َ٘ َٓ 

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، بیبح اربامیہ نب دعس نب ایب فاقص ااسہم نب زدی، دعس رضحت اربامیہ نب دعس 

 افر دعس ےھٹیب وگتفگ رک رےہ ےھت وت اوہنں ےن اؿ یک دحثی ابمرہک نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ااسہم نب زدی یک دحثی

 یک رطح ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دحثی ابمرہک رفاتی یک۔

اربامیہ  امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، بیبح اربامیہ نب دعس نب ایب فاقص ااسہم نب زدی، دعس رضحت :  رافی

 فاقص نب دعس نب ایب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

نی حبیب ب٩ ابی ثابت ابزاہی٥ ب٩ سٌس ب٩ ٣اٟک حرضت ابزاہی٥ ب٩ سٌس ب٩ ٣اٟک رضی وہب ب٩ ب٘یہ خاٟس طیبا :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ أَبٔی ثَا ِیَبانٔیِّ  ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  حَّ ىٔی اٟلَّ ٌِ َة أَِخبََر٧َا َخأْٟس َي ث٨َٔیطٔ َوصُِب ب٩ُِ َب٘ٔیَّ ٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس بٕٔت 

ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٣َأٟٕک 

فبہ نب ہیقب اخدل ابیشین بیبح نب ایب اثتب اربامیہ نب دعس نب امکل رضحت اربامیہ نب دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اےنپ 

  دحثی ابمرہک ایس رطح رفاتی یک ےہ۔فادل ےک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی

 فبہ نب ہیقب اخدل ابیشین بیبح نب ایب اثتب اربامیہ نب دعس نب امکل رضحت اربامیہ نب دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؾ رکےن اک ایبؿمال :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1287    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ٣اٟک ب٩ طہاب ًبساٟح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ خلاب ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ حارث  :  راوی

 رضی اہلل ٨ًہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ ٧و١ٓ اب٩ ًباض ٤ًز ب٩ خلاب

ًَبِ  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ  ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ٤ٔیِٔمُّ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ َحسَّ



 

 

ًَِبٔس اہللٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ أب  َِٟدلَّ ا٦ٔ  ا ٔلَی اٟظَّ َد إ أب ََخَ َِٟدلَّ ًَبَّإض أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ١ٕ َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ب٩ِٔ ا

أَِخبَرُوُظ أَ٪َّ  َٓ َِٟحزَّاحٔ َوأَِػَحابُطُ  ٔ أَبُو ًُبَِیَسَة ب٩ُِ ا ََٟ٘ٔیطُ أَص١ُِ اِِلَِج٨َاز  َْ َّی إَٔذا کَاَ٪ برَٔسِ َٗ َحً َِٟوبَاَئ  ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٦ٔ  ٍَ بٔاٟظَّ َٗ ِس َو

َِٟوبَا اِسَتَظاَرص٥ُِ َوأَِخبََرص٥ُِ أَ٪َّ ا َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ َْٟٔن  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ اِِلَوَّ َُ لٔی ا ا٢َ ٤ًَُزُ اِز َ٘ َٓ ُٔوا ًَبَّإض  اِخَت٠َ َٓ  ٔ ا٦ ٍَ بٔاٟظَّ َٗ ِس َو َٗ َئ 

ٕ َوََّل ٧ََزی أَِ٪  ِجَت ِٔل٣َِز ِس ََخَ َٗ ُض٥ِ  ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َّی اہللُ  َٓ ُة ا٨َّٟأض َوأَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َک َب٘ٔیَّ ٌَ ُض٥ِ ٣َ ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ٨ُِط َو ًَ  ٍَ َتزِٔج

 َ َُ لٔی اِِل ا٢َ اِز َٗ ًَىِّی ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ اِرَت َ٘ َٓ َِٟوبَأئ  ًَلَی َصَذا ا ٔس٣َُض٥ِ  ِ٘ ٥َ َوََّل ٧ََزی أَِ٪ ُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٟ ِوتُُض٥ِ  ًَ ََٓس طُ ِنَؼارٔ 

ا٢َ ازِ  َٗ ًَىِّی ث٥َُّ  وا  ٌُ ٔٔ ا٢َ اِرَت َ٘ َٓ ُٔوا کَاِختًَٔلٓٔض٥ِٔ  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِخَت٠َ َش٠َُٜوا َسبٔی١َ ا َٓ اِسَتَظاَرص٥ُِ  َُ لٔی ٩ِ٣َ کَاَ٪ َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ َٓ

٠َِیطٔ َرُجًَل  ًَ  ِٕ ٔ ٥ِ٠َ یَِدَت٠ َٓ ِوتُُض٥ِ  ًَ َس َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٔ ا یِٕع ٩ِ٣ٔ ٣َُضأجَزة ٔس٣َُض٥ِ ٣َِظَیَدٔة َُقَ ِ٘ ٍَ بٔا٨َّٟأض َوََّل ُت اُٟوا ٧ََزی أَِ٪ َتزِٔج َ٘ َٓ  ٪ٔ

ا٢َ أَبُو ًُبَِیَس  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ أَِػبُٔحوا  َٓ  ٕ ًَلَی َهِضز ِّی ٣ُِؼبْٔح  ٔن ٨ََٓاَزی ٤ًَُزُ فٔی ا٨َّٟأض إ َِٟوبَأئ  َسرٔ ًَلَی َصَذا ا َٗ اّرا ٩ِ٣ٔ  َِٟحزَّأح أرَٔفَ َة ب٩ُِ ا

 َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َسرٔ ااہللٔ  َٗ ٔلَی  َسرٔ اہللٔ إ َٗ ٥ِ َنرٔفُّ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َٓطُ َن ُظ خًَٔل ََٟضا یَا أَبَا ًُبَِیَسَة َوکَاَ٪ ٤ًَُزُ یرَِکَ ا َٗ َُِْرَُک  ََٟک ِو  ِو کَا٧َِت  َٟ ہللٔ أََرأَیَِت 

َِٟیَص  ی َجِسبَْة أَ َُٟط ًُِسَوَتأ٪ إِٔحَساص٤َُا َخِؼَبْة َواِِلَُِخَ َضَبَلِت َوازّٔیا  َٓ َسرٔ اہللٔ َوإِٔ٪  إٔب١ْٔ  َ٘ ًَِیَتَضا بٔ َِٟدِؼَبَة َر ًَِیَت ا إِٔ٪ َر

ٔف  ٌِ ّبا فٔی َب یِّ َِ ٖٕ َوکَاَ٪ ٣َُت ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  َحاَئ  َٓ ا٢َ  َٗ َسرٔ اہللٔ  َ٘ ًَِیَتَضا بٔ َِٟحِسبََة َر ًَِیَت ا ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔٔسی َر َ٘ َٓ  َحاَجتٔطٔ 

ُت َرُسو ٌِ ٍَ ٩ِ٣ٔ َصَذا ٤ّ٠ًِٔا َس٤ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوإَٔذا َو ًَ َس٣ُوا  ِ٘ ًَل َت َٓ ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ و٢ُ إَٔذا َس٤ٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  بٔأَِرٕق ٢َ اہللٔ َػل

 َٖ أب ث٥َُّ اِنََصَ َِٟدلَّ ََٓح٤َٔس اہللَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ اّرا ٨ِ٣ُٔط  ُجوا رٔفَ ًََٓل َترِخُ  َوأْمُتَْن بَٔضا 

 یمیمت، امکل نب اہشب دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث انب ونلف انب ابعس رمع ییحی نب ییحی

نب اطخب ریض اہلل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اشؾ یک رطػ ےلچ بج 

دیبعہ نب رجاح ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ربخ دی ہک اشؾ ںیم فابء لیھپ یکچ  اقمؾ رسغ ےچنہپ وت رکشل فاولں ںیم ےس رضحت

ےہ انب رمع ےن ایبؿ ایک ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ریمے اپس اہمرجنی افنیل وک البؤ ںیم اؿ وک الب ال ا آپ ےن اؿ ےس 

 ےہ سپ اوہنں ےن االتخػ ایک اؿ ںیم ےس ضعب ےن اہک آپ سج اکؾ ےک ےئل وشمرہ ایک افر اںیہن ربخ دی ہک اشؾ ںیم فابء لیھپ یکچ

 لک ےکچ ںیہ امہرا ایخؽ ےہ ہک آپ فاسپ ہن وہں افر ضعب ےن اہک آپ ےک اسھت ضعب دقتمنیم افر ر اؽ اہلل ےک احصہب ںیہ امہرے 

رھپ اہک ریمے اپس ااصنر وک البؤ ںیم ےن آپ  ایخؽ ںیم آپ اک اںیہن اس فاب یک رطػ ےل اجان انمبس ںیہن آپ ےن اہک ااھچ  م اجؤ

ےک ےئل اںیہن الب ا آپ ےن اؿ ےس وشمرہ ایک وت فہ یھب اہمرجنی ےک راہتس رپ ےلچ افر اؿ ےک االتخػ یک رطػ اوہنں ےن یھب 

وک الؤ ںیم االتخػ ایک آپ ےن اہک ریمے اپس ےس رشتفی ےل اجںیئ رھپ آپ ےن اہک ریمے اپس اہمرجنی حتف ہکم ےس رقیشی ولوگں 



 

 

اؿ وک الب ایل اؿ ںیم ےس دف آدویمں ےن یھب االتخػ ہن ایک بس رضحات ےن اہک ہک امہرا ایخؽ ےہ ہک آپ ولوگں ےک اسھت فاسپ ےلچ 

اجںیئ افر اؿ وک اس فابء ںیم ہن ےل اجںیئ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ولوگں ںیم االعؿ رکد ا ہک ںیم  ااری یک احتل ںیم حبص 

فاال وہں سپ ولگ یھب  اار وہ ےئگ وت اوبدیبعہ نب رجاح ےن اہک ایک  م اہلل یک دقتری ےس رفار وہ رےہ وہ رضحت رمع ریض اہلل رکےن 

اعتٰیل ہنع ےن اہک اے اوبدیبعہ اکش ہی ابت ےنہک فاال آپ ےک  اا وکیئ افر وہات افر رضحت رمع اؿ ےس االتخػ رکےن وک دنسپ ہن رکےت 

 یک دقتری ےس اہلل یک دقتری یہ یک رطػ اج رےہ ںیہ آپ اک ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ آپ ےک اپس افٹن وہں افر آپ ےھت اہک اہں مہ اہلل

ایسی فادی ںیم ارتںی سج یک دف اھگایٹں وہں اؿ ںیم ےس اکی رسزبس افر دفرسی کشخ افر فریاؿ ف رجنب ارگ آپ اںیہن رس زبس 

ری ےس ہن وہاگ افر ارگ اںیہن رجنب ف فریاؿ ںیم رچاںیئ وت ایک ہی یھب دقتری ایہل ےس ہن وہاگ فاشداب فادی ںیم رچاںیئ وت ایک ہی اہلل یک دقت

اےنت ںیم رضحت دبعارلنمح نب توػ یھب آےئگ وج ہک اینپ یسک رضفرت یک فہج ےس وموجد ہن ےھت اوہنں ےن اہک ریمے اپس اس 

 رفامےت ےھت بج  م یسک العہق ےک ابرے ںیم اس االطع وک ونس وت ابرے ںیم ملع ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس

فاہں تم اجؤ افر بج ہی یسک العہق ںیم لیھپ اجےئ افر  م فاہں وموجد وہ وت اس ےس رفار اایتخر رکےت وہےئ تم ولکن انب ابعس ےن 

 ۔اہک رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےن اہلل یک دمح ایبؿ یک افر ولٹ ےئگ

ییحی نب ییحی یمیمت، امکل نب اہشب دبعادیمحل نب دبعارلنمح نب زدی نب اطخب دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث انب ونلف انب  :  رافی

 ابعس رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣اٟک ٤ٌ٣ز :  راوی

ث٨ََا إِٔس  أ٪ أَخِ و َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ِبُس َح ًَ بََر٧َا 

 َٗ ا٢َ َو َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َأٟٕک َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ٣َ ٤َْز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِو َرعَی اٟزَّزَّ َٟ َُّط  ا أََرأَیَِت أ٧َ ـّ َُٟط أَِي ا٢َ 

٤َِٟٔسی٨َةَ  َّی أَتَی ا َشاَر َحً َٓ ا٢َ  َٗ َٓرٔسِ إّٔذا  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ زَُظ  حِّ ٌَ ٨َِت ٣ُ ُٛ َِٟدِؼَبَة أَ َِٟحِسبََة َوَتَزَک ا ا٢َ َصَذا  ا َٗ ٤َِٟح١ُّٔ أَِو  ا٢َ صََذا ا َ٘ َٓ

٨ِ٤َِٟز٢ُٔ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ   ا

اربامیہ، دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امکل رمعم، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ ااحسؼ نب 



 

 

رفؼ ہی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت اوبدیبعہ ےس اہک ارگ وکیئ آدیم رس زبس فاشداب فادی وھچڑ رک کشخ افر ےب 

رچاےئ وت ایک  م اےس وصقر فار وصتر رکف ےگ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  آب ف ایگہ فادی ںیم اےنپ اجونر

 اہک سب ولچ آپ ےلچ بج دمہنی آایگ وت آپ ےن اہک یہی  ماؾ اگہ ےہ  ا اہک یہی زنمؽ ےہ اؿ اشء اہلل اعتیل۔

 ارلزاؼ، رمعم، امکل رمعمااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 كاہز رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہابابو :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ َّطُ و َحسَّ ٔ ََُِْر أ٧َ إب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 َ ث َِٟحارٔٔث َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ا ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  ِبٔس اہللٔ َٗ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ١ِ ُ٘ ٥ِ َي َٟ  ُط َو

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ دنس ںیم رفؼ ےہ ہک اس ںیم 

 اوہنں ےن دبعاہلل نب احرث ےس ایبؿ یک ےہ افر دبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث ذرک ایک۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشباوباطرہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ ٤ًز حرضت ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  َة أَ٪َّ ٤ًَُ و َحسَّ ا٦ٔ ٌَ ٔلَی اٟظَّ َد إ َز ََخَ

ٖٕ أَ٪َّ َرُس  ِو ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  أَِخبََرُظ  َٓ  ٔ ا٦ ٍَ بٔاٟظَّ َٗ ِس َو َٗ َِٟوبَاَئ  طُ أَ٪َّ ا َِ َْ ب٠ََ ا َجاَئ رَسِ َّ٤٠َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

٠ًََیِ  َس٣ُوا  ِ٘ ًَل َت َٓ ُت٥ِ بٔطٔ بٔأَِرٕق  ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ أب َٗ َِٟدلَّ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َج اّرا ٨ِ٣ُٔط رَفَ ُجوا رٔفَ ًَل َترِخُ َٓ ٍَ بٔأَِرٕق َوأْمُتَْن بَٔضا  َٗ طٔ َوإَٔذا َو



 

 

ًَبِ  َٖ بٔا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ َحٔسیٔث  ٤ََّا اِنََصَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ ٤ًََُز إ٧ٔ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َْ َو ٖٕ  ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ رَسِ ِو ًَ 

ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب رمع رضحت دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اشؾ یک رطػ رفاہن وہےئ بج آپ اقمؾ رسغ ےچنہپ وت اؿ وک ہی ربخ یچنہپ ہک اشؾ ںیم فابء لیھپ یکچ ےہ 

دبعارلنمح نب توػ ےن اںیہن ربخ دی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م یسک العہق ںیم فابء یک ربخ ونس وت فاہں  رضحت

تم اجؤ افر بج فاب یسک العہق ںیم اہمتری وموجدیگ ںیم لیھپ اجےئ وت فابء ےس رفار اایتخر رکےت وہےئ فاہں ےس تم ولکن وت رضحت 

ہنع نب اطخب اقمؾ رسغ ےس فاسپ ولٹ آےئ رضحت اسمل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل  رمع ریض اہلل اعتٰیل

 اعتٰیل ہنع ےن رضحت دبعارلنمح یک اس دحثی یک فہج ےس ولوگں وک فاسپ ولاٹ ا۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، امکل انب اہشب دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب رمع رضحت دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اطتوؿ دبافیل افر اہکتن فریغہ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

كاہز، رح٠٣ہ، ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ابو :  راوی

 ٨ًہ

اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبَرَ  َٗ  ٔ اصٔز ُى ِٔلَبٔی اٟلَّ ِٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َوا٠َّٟ ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َحسَّ َٗ  نٔی یُو٧ُُص 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة حَْٔن  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َحسَّ ًَِسَوی َوََّل َػرَفَ َوََّل  َٓ َوَس٥ََّ٠ ََّل 

٤َا بَا٢ُ اِْلٔب١ٔٔ َتُٜوُ٪ فٔی اٟزَّ  َٓ ابٔیٌّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ أَِْعَ َ٘ َٓ َیِسُخ١ُ ٓٔیَضا َصا٣ََة  َٓ ٌْٔرُ اِِلَِجَزُب  َب ِٟ ََٓیحٔیُئ ا َباُئ  ََّضا اٟوِّ أ٧َ َٛ  ١ٔ٣ِ

 ٢َ ًَِسی اِِلَوَّ ٩ِ٤َ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ُیِحزٔبَُضا ک٠ََُّضا  َٓ 

اوباطرہ، رحہلم، اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ر اؽ اہلل ےن رفام ا رمض ےک دعتمی وہےن افر رفص یک وحنتس افر اہہم یک وکیئ تقیقح ںیہن وت اکی داہییت ےن رعض ایک ہک بج 

ےک ر اؽ ایک فہج ےہ ہک افٹن رتی ںیم رہونں یک رطح اصػ وہےت ںیہ رھپ اؿ ںیم وکیئ اخرش زدہ افٹن آات ےہ وج اؿ  اے اہلل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےلہپ افٹن وک امیبری اگلےن فاال وکؿ ےہ۔ افوٹنں وک یھب اخرش زدہ رک داتی ےہ آپ

 اوباطرہ، رحہلم، اوباطرہ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اوبہملس، دبعارلنمح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1292    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، حش٩ ح٠وانی يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ

سٕ  ٌِ وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ُِٟح٠َِوانٔیُّ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَحَش٩ْ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَ و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  سَّ

 َّ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َُِْرُُظ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ًَ ًَِسَوی َوََّل ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا٢َ ََّل  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 َٓ ابٔیٌّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص كََْٔرَة َوََّل َػرَفَ َوََّل َصا٣ََة  ا٢َ أَِْعَ َ٘ 

دمحم نب اح م، نسح ولحاین وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک 

اول یک وحنتس یک وکیئ الص ےہ اکی ارعایب  ر اؽ اہلل ےن رفام ا رمض ےک دعتمی وہےن ےک وکیئ الص ںیہن افر ہن دبوگشین رفص افر

 ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔

 دمحم نب اح م، نسح ولحاین وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1293    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہزی، س٨ا٪ اب٩ ابی س٨ا٪ زولی ابوہزیزہ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٪ٔ ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی   أَِخبََرنٔی ٔس٨َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ٔس٨َإ٪ و َحسَّ

ا٢َ ا٨َّٟ  َٗ ا٢َ  َٗ َؤلٔیُّ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص َوَػأٟٕح اٟسُّ ابٔیٌّ  ا٦َ أَِْعَ َ٘ َٓ ًَِسَوی  ٥َ ََّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

َّی اہللُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ائُٔب ب٩ُِ یَزٔیَس اب٩ِٔ أُِخٔت ٤َ٧ٔز ثَىٔی اٟشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط ٠َِیطٔ َو َو ًَ ًَِسَوی َوََّل   ا٢َ ََّل  َٗ َس٥ََّ٠ 

 َػرَفَ َوََّل َصا٣َةَ 



 

 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، انسؿ انب ایب انسؿ دفیل اوبرہریہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رعض ایک ابح  دحثی زگر یکچ اسبئ یک رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رمض دعتمی ںیہن وہات اکی داہییت ےن 

 رفاتی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رمض ےک دعتمی وہےن رفص افر اہہم یک وکیئ تقیقح ںیہن۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، انسؿ انب ایب انسؿ دفیل اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖابو كاہز  :  راوی

 ٩ًَِ اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ٠َ٣َُة َوَت ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ  اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ و َحسَّ

ٖٕ حَ  ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َّی اہللًَُ ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَِسَوی َویَُحسِّ ا٢َ ََّل  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ثَُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ سَّ  

 َ ثُُض٤َا ک٠ِٔت ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ َٗ ًَلَی ٣ُٔؼٓحٕ  ا٢َ ََّل یُورٔزُ ٤ِ٣ُزْٔق  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِیض٤َٔا 

 َ ًَل ًَلَی أَِ٪ ََّل یُورٔزُ ٤ِ٣ُزْٔق  ا٦َ  َٗ ًَِسَوی َوأَ ِؤٟطٔ ََّل  َٗ  ٩ًَِ َس َذَٟٔک  ٌِ ٥َ ث٥َُّ َػ٤ََت أَبُو صَُزیَِزَة َب َِٟحارُٔث َوَس٠َّ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ی ٣ُٔؼٓحٕ 

 ٔ ٥ًَِّ أَب ٨ًَِطُ ب٩ُِ أَبٔی ذُبَإب َوصَُو اب٩ُِ  َٜتَّ  ِس َس َٗ َِٟحٔسیٔث َحسٔیّثا آََخَ  ٍَ َصَذا ا ث٨َُا ٣َ َک یَا أَبَا صَُزیَِزَة تَُحسِّ ٌُ ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ ِس  َٗ  ی صَُزیَِزَة 

 ٔ َٖ َذٟ ٔ ز ٌِ أَبَی أَبُو صَُزیَِزَة أَِ٪ َي َٓ ًَِسَوی  ٥َ ََّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٨َِت َت ًَلَی  َک ُٛ ا٢َ ََّل یُورٔزُ ٤ِ٣ُزْٔق  َٗ َو

ا٢َ ٠َِٟٔحارٔٔث أََتِس  َ٘ َٓ ٔة  َِٟحَبٔظیَّ ك٩ََ بٔا َب أَبُو صَُزیَِزَة رَفَ ـٔ َُ َّی  َِٟحارُٔث فٔی َذَٟٔک َحً ٤َا َرآُظ ا َٓ ا٢َ ٣ُٔؼٓحٕ  َٗ ا٢َ ََّل  َٗ ٠ُُِٗت  رٔی ٣َاَذا 

 ِ٤ ٌَ َٟ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة َو َٗ ٠ُُِٗت أَبَِیُت  ا٢َ ََّل أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ث٨َُا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِس کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ َ٘ َٟ زٔی 

َِْٟٔن اِْلََخَ  ِو َ٘ ِٟ ًَل أَِزرٔی أ٧ََٔسَی أَبُو صَُزیَِزَة أَِو َنَشَذ أََحُس ا َٓ  ًَِسَوی 

ارلنمح نب توػ رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعارلنمح نب اوب اطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبع

توػ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہی دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ 

اہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمضی وک دنترتس ےک اپس ہن ال ا اجےئ اوبہملس ےن 

دفونں دحوثیں وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ےھت رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع 

ےک اپس ہن ال ا فملس ےک وقؽ رمض دعتمی ںیہن وہات ےس اس ےک دعب اخومیش اایتخر رکیل افر اس دحثی رپ ہک رمضی وک دنترتس 



 

 

اجےئ رپ اقمئ رےہ احرث نب ایب ذاہب ےن اہک اے اوبرہریہ ںیم ےن آپ ےس انس ہک آپ اس دحثی ےک اسھت اکی دفرسی دحثی 

رفاتی رکےت ےھت آپ ےتہک ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمض دعتمی ںیہن وہات وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

ثی ےک اجےنن ےس ااکنر رکد ا افر اہک رمضی وک دنترتس ےک اپس ہن ال ا اجےئ احرث اس ابت رپ نئمطم ہن اعتٰیل ہنع ےن اس دح

وہےئ اہیں کت ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انراض وہ ےئگ افر یشبح زابؿ ںیم اںیہن ھچک اہک رھپ احرث ےس اہک ایک  م 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن اہک ےہ ہک ےھجم ااکنر ےہ اوبہملس ےن اہک ےھجم اجےتن وہ ںیم ےن ایک اہک اھت اوہنں ےن اہک ںیہن

اینپ زدنیگ یک مسق ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع مہ ےس دحثی رفاتی رکےت ےھت ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رمض دعتمی 

ٰیل ہنع وھبؽ ےکچ ںیہ  ا اؿ دفونں وقولں ںیم ےس اکی ےن دفرسے وک ںیہن وہات ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

 وسنمخ رکد ا۔

 اوب اطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح نب توػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ مالؾ رکےن :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، حش٩ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب ابوس٠ :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٪ٔ  ا٢َ اِْلََخَ َٗ ثَىٔی و  ِبْس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَحَش٩ْ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٨ُوَ٪ اب٩َِ  َحسَّ ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي َحسَّ

 ًَ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ُث أَ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة یَُحسِّ َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٪َّ ٩ِ َػأٟٕح 

 ِٟ ًَلَی ا ٤ِ٤ُِٟزُٔق  ٍَ َذَٟٔک ََّل یُورٔزُ ا ُث ٣َ ًَِسَوی َویَُحسِّ ا٢َ ََّل  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٔؼحِّ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص ٤ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

دمحم نب اح م، نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ، دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض 

ےک اسھت ہی دحثی  اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ رمض دعتمی ںیہن وہات افر فہ اس

 یھب رفاتی رکےت ےھت رمضی وک دنترتس ےک اپس ہن ال ا اجےئ۔

دمحم نب اح م، نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ، دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت  :  رافی

 اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ِیْب  ٌَ ث٨ََا ُط ٔ٪ َحسَّ ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََاظ  ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ  زٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

  ایس رطح رمفی ےہ۔دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، اس دنس ےس یھب ہی دحثی

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  ہن وہےن ےک ایبؿ ںیمرمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح

     1297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي إِٔس٤َ

ًَِسَوی َوََّل َصا٣ََة َوََّل ٧َِوَئ َوََّل َػرَفَ  ا٢َ ََّل  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وکیئ  ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت

 رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہن اول ںیم وحنتس ےہ افر ہن اتسرے یک وکیئ الص ےہ افر ہن رفص یک وحنتس یک وکیئ اینبد ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص زہْر ابوزبْر، جابز، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَ  ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی حِ َحسَّ ٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة 

ًَِسَوی َوََّل كََْٔرَة َوََّل ُُو٢َ  ٥َ ََّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ  اٟزُّبَِْر



 

 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ادمح نب ویسن زریہ اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعت

 ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رمض ےک دعتمی وہےن, دب وگشین افر وغؽ یک وکیئ تقیقح فالص ںیہن ےہ۔

 ادمح نب ویسن زریہ اوبزریب، اجرب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ہاط٥ ب٩ حیا٪ بہز یزیس ابوزبْر، جابز، :  راوی

ث٨ََا  ِشتَرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اٟتُّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ اَ٪ َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ صَأط٥ٔ ب٩ِٔ َحیَّ ًَ ثَىٔی  ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبُو اٟزُّبَِْر

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَِسَوی َوََّل ُُو٢َ َوََّل َػرَفَ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َ ََّل   َوَس٠َّ

 دبع اہلل نب اہمش نب ایحؿ زہب سیدی اوبزریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 اراشد رفام ا رمض ےک دعتمی وہےن، وغؽ افر رفص یک وکیئ تقیقح ںیہن ےہ۔

 نب اہمش نب ایحؿ زہب سیدی اوبزریب، اجرب، دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 رمض ےک دعتمی وہےن دب وگشین اہہم رفص اتسرے افر وغؽ فریغہ یک وکیئ تقیقح ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1300    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّطُ و َحسَّ وَُّل  أ٧َ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َس٤ٔ

 ِ ُت أَبَا اٟزُّبَْ ٌِ ًَِسَوی َوََّل َػرَفَ َوََّل ُُو٢َ َوَس٤ٔ و٢ُ ََّل  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َُٟط َس٤ٔ ِو َٗ َُٟض٥ِ   َ َٓرسَّ ٔ یَِذَُکُ أَ٪َّ َجابّٔزا  ر

 ِ ا٢َ أَبُو اٟزُّبَْ َ٘ َٓ ا٢َ َوََّل َػرَفَ  َٗ ُِو٢َ  ِٟ ِ ا رسِّ َٔ ٥ِ ُي َٟ ا٢َ َو َٗ َِٟبِل٩ٔ  ا٢ُ َزَوابُّ ا َ٘ ا٢َ کَاَ٪ يُ َٗ  َٕ ِی َٛ  ٕ َٓ٘ٔی١َ َٟٔحابٔز َِٟبِل٩ُ  رَفُ ا ٔ اٟؼَّ أَبُو ر

و٢َُّ  َِ ًَّٟٔی َت و٢ُ ا ُِ ِٟ ٔ ا ٔ صَٔذظ  اٟزُّبَِْر

ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص دمحم نب اح م، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رمض ےک دعتمی وہےن، رفص افر وغؽ یک وکیئ تقیقح ںیہن اوبزریب ےتہک ںیہ ہک رضحت اجرب ریض اہلل 

 اہک ایگ ٹیپ اک ایک بلطم اعتٰیل ہنع ےن اںیہن رفص یک ریسفت ہی ایبؿ یک ہک رفص ےس رماد ٹیپ ےہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

اھت افر اوہنں ےن وغؽ یک ریسفت ںیہن اتبیئ اوب زریب ےن اہک وغؽ ےس رماد فہ ےہ وج  اوہنں ےن اہک ٹیپ ےک ڑیکفں وک رفص اہک اجات

 اسمرففں وک راہتس ےس اکٹھب داتی ےہ۔

 دمحم نب اح م، رفح نب ابعدہ، انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة و َحسَّ  ب٩ِٔ 

أ٢ُِ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٔ ِٟ و٢ُ ََّل كََْٔرَة َوَخِْرَُصا ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ِٟک٤َٔ٠َُة َٗ ا٢َ ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ  َو٣َا ا

َضا أََحُس  ٌُ أَٟحُة َيِش٤َ ٥ِ اٟؼَّ ُٛ 

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص 

اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت دب وگشین یک وکیئ تقیقح ںیہن افر کین وگشؿ افؽ ےہ رعض ایک ایگ اے اہلل 

  اؽ کین وگشؿ ایک ےہ رفام ا ایھچ ابت ےسج  م ںیم ےس وکیئ ےنس۔ےک ر

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1302    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ً٘ی١ ب٩ خاٟس ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی :  راوی



 

 

 َ٤ِٟ ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ًَِبُس اہللٔو َحسَّ ث٨َٔیطٔ  ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ  ب٩ُِ ٠ٔٔک ب٩ُِ ُط

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ص٤َُا  ِیْب لِٔکَ ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَ ٩ًَِ ِی١ٕ  َ٘ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َوفٔی َحٔسیٔث ًُ ِس٨َاز

 َّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕب  ٌَ ُت َوفٔی َحٔسیٔث ُط ٌِ ١ِ َس٤ٔ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٤َا  َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ی اہللُ 

٤َزْ  ٌِ ٣َ 

 اخدل دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب

 رطح رمفی ےہ۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، لیقع نب اخدل دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1303    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی ٗتازہ، ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َصسَّ  ٠ًََیِ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ًَِسَوی اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ا٢َ ََّل  َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

َبةُ  یِّ ِٟک٤َٔ٠َُة اٟلَّ َِٟحَش٨َُة ا ِٟک٤َٔ٠َُة ا أ٢ُِ ا َٔ ِٟ حٔبُىٔی ا ٌِ  َوََّل كََْٔرَة َوُي

دل امہؾ نب ییحی اتقدہ، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دہاب نب اخ

 وکیئ رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہن دبوگشین یک وکیئ تقیقح ےہ اہتبل افؽ ینعی ایھچ ابت افر دمعہ وگتفگ ےھجم دنسپ ےہ۔

  اتقدہ، اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعدہاب نب اخدل امہؾ نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1304    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

َبُة َس٤ٔ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج اََّل أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص و َحسَّ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ

ا٢َ  َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ حٔبُىٔی ا ٌِ ًَِسَوی َوََّل كََْٔرَة َوُي ا٢َ ََّل  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٟک٤َٔ٠َُة  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ا٢َ ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ ٗٔی١َ َو٣َا ا

َبةُ  یِّ  اٟلَّ

، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہن دب وگشین یک وکیئ الص ےہ افر ےھجم کین وگشین دنسپ ےہ رعض ایک ایگ افؽ ایک

 ےہ اراشد رفام ا اپزیکہ افر دمعہ ابت۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

  اؿ ےک ایبؿ ںیمدب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ

     1305    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ٣ٌلی ب٩ اسس ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار یحٌی ب٩ ًتیٙ ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزة :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ثَىٔی ٣ُ أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ث٨ََا و َحسَّ ٕٙ َحسَّ ًَتٔی ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ٔ ب٩ُِ ٣ُِدَتإر َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا

ًَِسَوی َوََّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُس ب٩ُِ ٔسْرٔی٩َ  أَٟح  ٣َُح٤َّ أ٢َِ اٟؼَّ َٔ ِٟ  كََْٔرَة َوأُحٔبُّ ا

 

م

ی نب ادس دبعازعلسی نب اتخمر ییحی نب قیتع دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل اجحج نب اشرع، 

عل

 ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہن وکیئ رمض دعتمی وہات ےہ ہن دب وگشین یک الص ےہ افر ےھجم کین افؽ دنسپ ےہ۔

ی نب ادس دبعازعلسی نب اتخم :  رافی

معل

 ر ییحی نب قیتع دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریةاجحج نب اشرع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1306    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ ب٩ حشا٪ ٣ح٤س ب٩ سْری٩ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ إ٪  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صُ َحسَّ ا٢َ ٩َ  َٗ ا٢َ  َٗ َزیَِزَة 



 

 

أَٟح  أ٢َِ اٟؼَّ َٔ ِٟ ًَِسَوی َوََّل َصا٣ََة َوََّل كََْٔرَة َوأُحٔبُّ ا ٥َ ََّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اہلل ہیلع زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

 فملس ےن رفام ا وکیئ رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہن اول افر دب وگشین یک وکیئ الص ےہ افر ںیم کین افؽ وک دنسپ رکات وہں۔

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1307    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اٟک اب٩ طہاب ح٤زہ سا٥ٟ ًبساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ث٨ََا ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ

٩ًَِ َح٤ِزََة َوَسا٥ٕٟٔ ا ااب٩ِٔ ٔطَضإب  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٢َ بِىَِی 

ٔض  ِٟرَفَ ٤َِٟزِأَةٔ َوا ارٔ َوا ِؤ٦ُ فٔی اٟسَّ  اٟظُّ

اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امکل نب اسن، ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب زمحہ اسمل دبع

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھگ تورت افر وھگڑے ںیم وحنتس ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امکل نب اسن، ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب زمحہ اسمل دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1308    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ طہاب، ح٤زہ، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز، ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ًَِبٔس و َحسَّ ٩ًَِ َح٤ِزََة َوَسا٥ٕٟٔ ابِىَِی   

ًَِسَوی َوََّل كََْٔرَة َو اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ا٢َ ََّل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ِؤ٦ُ فٔی ثًََلثَةٕ َز  ٤ََّا اٟظُّ إ٧ٔ



 

 

ارٔ  ٔض َواٟسَّ ِٟرَفَ ٤َِٟزِأَةٔ َوا  ا

دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، زمحہ، اسمل، انب رمع،

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وکیئ رمض دعتمی ںیہن وہات افر ہن دب وگشین یک وکیئ تقیقح ےہ افر وحنتس نیت ںیم وہ 

 یتکس ےہ تورت وھگڑا افر اکمؿ۔

 ب، زمحہ، اسمل، انب رمع، دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، انب اہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ ح٤زہ ًبساہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪، زہزی، سا٥ٟ  :  راوی

يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب سا٥ٟ ح٤زہ اب٩ ٤ًز اب٩ ٤ًزًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ب٩ سٌس ً٘ی١ ب٩ 

 اٟس یحٌی ب٩ یحٌی، برش ب٩ ٣ٔـ١ ًبساٟزح٩٤ زرامی ابخ

٩ًَِ أَ  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ َوَح٤ِزََة ابِىَِی  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل بٔیض٤َٔا 

ث٨ََا َیِحٌَی  ٩ًَِ ا٨َّٟ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔيیِّ ب٩ُِ َیِحٌَی َو

ٕس َحسَّ  ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َػل ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی 

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ َوَح٤ِزََة ابِىَِی  ًَِبُس ٔطَضإب  ثَىٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ  

سٕ  ٌِ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ا ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  َحسَّ

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  َٙ ح و َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ إِٔسَح  ٩ًَِ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَِخبََر٧َا برِٔشُ ب٩ُِ ا ٔ٪ ٩ٔ اٟسَّ ِٟامَیَ أَبُو ا

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ُض٥ِ  ِیْب ک٠ُُّ ٌَ ٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک ََّل أَِخبََر٧َا ُط ِؤ٦ فٔی اٟظُّ

َْرَ  ِسَوی َواٟلِّ ٌَ ِٟ  َة َُِْرُ یُو٧َُص ب٩ِٔ یَزٔیَس یَِذَُکُ أََحْس ٨ِ٣ُٔض٥ِ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤ًََُز ا

انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، اسمل زمحہ دبعاہلل ییحی نب ییحی، رمعف اندق زریہ نب رحب، ایفسؿ، زرہی، اسمل وقعیب نب اربامیہ، دعس 

نب لضفم  اوباصحل انب اہشب اسمل زمحہ انب رمع انب رمعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، نب دعس لیقع نب اخدل ییحی نب ییحی، رشب

دبعارلنمح درایم اوبامیؿ بیعش زرہی، اسمل اؿ ھچ اانسد ےس یھب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وکیئ رمض 



 

 

 دعتمی ںیہن وہات افر دب وگشین یک وکیئ تقیقح ںیہن۔

رحب، ایفسؿ، زرہی، اسمل وقعیب نب اربامیہ،  انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، اسمل زمحہ دبعاہلل ییحی نب ییحی، رمعف اندق زریہ نب :  رافی

دعس اوباصحل انب اہشب اسمل زمحہ انب رمع انب رمعدبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، نب دعس لیقع نب اخدل ییحی نب ییحی، رشب نب لضفم 

 دبعارلنمح درایم اب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

٩ًَِ ٤ًََُز بِ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٍَ أَبَاُظ و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ سٔ ب٩ِٔ َزیِٕس أ٧َ ٩ٔ ٣َُح٤َّ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ُث  ارٔ  یَُحسِّ ٤َِٟزِأَةٔ َواٟسَّ ٔض َوا ِٟرَفَ فٔی ا َٓ  ٌّٙ ِؤ٦ٔ َطِیْئ َح ا٢َ إِٔ٪ َی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ اٟظُّ َٗ َُّط   أ٧َ

ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع نب دمحم نب زدی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 ےن رفام ا ارگ وحنتس اک یسک زیچ ںیم وہان اثتب وہات وت فہ وھگڑے تورت افر اکمؿ ںیم وہیت۔ رفاتی یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع نب دمحم نب زدی رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٌّٙ و َحسَّ ١ِ َح ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔ ٣ِٔث٠َُط َو َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ   َحسَّ

 اہرفؿ نب دبعاہلل نب رفح نب ابعدہ، ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم قح اک ظفل رمفی ںیہن۔

 ہ، ہبعشاہرفؿ نب دبعاہلل نب رفح نب ابعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رک ب٩ اسحاٚ اب٩ ابی ٣زی٥ س٠امی٪ ب٩ بًل٢ ًتبہ ب٩ ٣ش٥٠ ح٤زہ ب٩ اب٩ ٤ًزحرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوب :  راوی

ثَىٔی ًُتِبَ  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َٙ َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ َح٤ِزَةَ و َحسَّ ًَِبسٔ  ُة ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ب٩ِٔ 

ِؤ٦ُ فٔی َطِیٕئ  ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ اٟظُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٤َِٟزِأَة ٩َٜٔ َوا ٤َِِٟش ٔض َوا ِٟرَفَ َٓفٔی ا   

رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی امیلسؿ نب البؽ ہبتع نب ملسم زمحہ نب انب رمع

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ یسک زیچ ںیم وحنتس وہیت وت فہ وھگڑے اکمؿ افر تورت ںیم وہیت۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ااحسؼ انب ایب رممی امیلسؿ نب البؽ ہبتع نب ملسم زمحہ نب انب رمعرضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ٣اٟک ابی حاز٦ سہ١ ب٩ سٌس حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ  و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

٠َِیطٔ َو  ِؤ٦َ ًَ ىٔی اٟظُّ ٌِ ٤َِِٟش٩َٜٔ َي ٔض َوا ِٟرَفَ ٤َِٟزِأَةٔ َوا َٓفٔی ا  َس٥ََّ٠ إِٔ٪ کَاَ٪ 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امکل ایب احزؾ لہس نب دعس رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

 ڑے افر اکمؿ ںیم وہیت۔اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ وحنتس وہیت وت فہ تورت وھگ

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امکل ایب احزؾ لہس نب دعس رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیمدب وگشین کین افؽ افر نج 

     1314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٓـ١ ب٩ زْٛن ہظا٦ ب٩ سٌس ابی حاز٦ سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 َ ث ِْٕن َحسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٕس  ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٕس  ٌِ ٨َا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َس



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، لضف نب دنیک اشہؾ نب دعس ایب احزؾ لہس نب دعس اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ، لضف نب دنیک اشہؾ نب دعس ایب احزؾ لہس نب دعساوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 دب وگشین کین افؽ افر نج زیچفں ںیم وحنتس ےہ اؿ ےک ایبؿ ںیم

     1315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ حارث اب٩ جزیخ، ابو زبْر، جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخب َِٟحارٔٔث  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََاظ إِٔسَح ٍَ َجابّٔزا  َرنٔیو َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ أَبُو اٟزُّبَِْر

 ِٟ َِٟداز٦ٔٔ َوا ٍٔ َوا َٓفٔی اٟزَّبِ ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ فٔی َطِیٕئ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ضٔ یُِدبٔرُ   رَفَ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث انب رججی، اوب زریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعت

 اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ یسک زیچ ںیم وحنتس وہیت وت فہ اکمؿ اخدؾ افر وھگڑے ںیم وہیت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب احرث انب رججی، اوب زریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ ٣ٌاویہ ب٩ ح٥ٜ س٠ِم :  ویرا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبسٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 ٌُ ٨َّا َنِؼ٨َ ُٛ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٣ُُوّرا  ا٢َ  َٗ ٠َِٔمِّ  ٥َٜٔ اٟشُّ َِٟح اؤَیَة ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٕٖ ِو ًَ ِتٔی اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٨َّا ٧َأ ُٛ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ َضا فٔی ا

ا٢َ َذاَک َط  َٗ َّرُ  ٨َّا ٧ََتَلْ ُٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ اَ٪  ًَل َتأِتُوا اِلُٜضَّ َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  ٥ُِ اِلُٜضَّ َّٜ ٧ ًََٓل َيُؼسَّ ٔشطٔ  ِٔ ٥ِ فٔی َن ُٛ  ِیْئ َیحُٔسُظ أََحُس



 

 

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس انب دبعارلنمح نب توػ اعمفہی نب مکح یملس رضحت اعمفہی ریض اہلل 

ابںیت ںیہ ںیہنج مہ زامہن اجتیلہ اعتٰیل ہنع نب مکح یملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایسی تہب اسری 

ںیم رس ااجنؾ دےتی ےھت مہ اکونہں ےک اپس اجےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اکونہں ےک اپس تم اجؤ ںیم ےن رعض 

رکات ےہ ہی ایخؽ آان ایک مہ دبافیل ایل رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی فہ زیچ ےہ ےسج  م ںیم ےس وکیئ اےنپ دؽ ںیم وسحمس 

 ںیہمت یسک اکؾ ےس ہن رفےک۔

 اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس انب دبعارلنمح نب توػ اعمفہی نب مکح یملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ مالؾ رکےن اک :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ ححْن اب٩ ٣ثىی ٟیث، ً٘ی١ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس ًبس اٟززاٚ ٤ٌ٣ز، ابوبرک ب٩ ابی  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ اسحاٚ ب٩ ًیسٰی ٣اٟک زہزی،طیبہ، طبابہ ب٩ سوار اب٩ ابی ذئب 

ِی١ٕ ح و َحسَّ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ثَىٔی حَُحِْْن َي ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح

ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ث٨ََا َو إر َحسَّ ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ

 ٩ًَِ ُض٥ِ  ُٙ ب٩ُِ ًٔیَسی أَِخبََر٧َا ٣َأْٟک ک٠ُُّ ٍٕ أَِخبََر٧َا إِٔسَح ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث١َ اٟزُّصِزٔیِّ اب٩ُِ أَبٔی ذٔئِٕب ح و َحسَّ

ا٪ٔ  َِٟیَص ٓٔیطٔ ذَِٔکُ اِلُٜضَّ ََْرَة َو ََُِْر أَ٪َّ ٣َأٟکّا فٔی َحسٔیثٔطٔ َذََکَ اٟلِّ ىَی َحسٔیٔث یُو٧َُص  ٌِ ٣َ 

 انب ینثم ثیل، لیقع ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبع ارلزاؼ رمعم، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب  ا

 

 
 
ح ب
خ

ار انب ایب ذبئ دمحم نب راعف 

دمحم نب راعف ااحسؼ نب ٰیسیع امکل زرہی، اؿ اچر اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔ نکیل اامؾ امکل ےن اینپ رفاتی ںیم 

 دبافیل اک ذرک ایک ےہ افر اکونہں اک ذرک ںیہن ایک۔

 انب ینثم ثیل، لیقع ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح  :  رافی

 

 
 
ح ب
خ

دبع ارلزاؼ رمعم، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب  اار انب دمحم نب راعف 

 ایب ذبئ دمحم نب راعف ااحسؼ نب ٰیسیع امکل زرہی،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک



 

 

     1318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ػباح ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، ححاد ػواٖ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اوزاعی  :  راوی

 یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ہًل٢ ب٩ ابی ٣ی٤و٧ہ ًلاء ب٩ يشار

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ وَّ و َحسَّ ٩ًَِ َححَّإد اٟؼَّ َة  ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ بَّأح َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ث٨ََا ٩ُ اٟؼَّ ٖٔ ح و َحسَّ ا

٩ًَِ َیِحٌَی بِ  ص٤َُا  ث٨ََا اِِلَِوَزاعٔیُّ لِٔکَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َِی٤ُو٧ََة   ٕ ثْٔر َٛ ٩ٔ أَبٔی 

ىَی ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِٔمِّ  ٥َٜٔ اٟشُّ َِٟح اؤَیَة ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر  َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ 

اؤیََة َوَزاَز فٔی حَ  ٌَ ٤َ ٩ًَِ ٣ُ َٓ ا٢َ کَاَ٪ ٧َٔيیٌّ ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ یَُدمُّ  َٗ وَ٪  ٠ُُِٗت َو٨٣َّٔا رَٔجا٢ْ َیُدلُّ ا٢َ  َٗ  ٕ ثْٔر َٛ ٩ِ ٔسیٔث یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی 

ََٓذاَک  ُط  َٙ َخلَّ َٓ  َوا

 نب ایب ریثک، الہؽ نب دمحم نب ابصح اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع انب ہیلع، اجحج وصاػ ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع ییحی

ایب ومیمہن اطعء نب اسیر اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ افر ااضہف ہی ےہ ہک رضحت اعمفہی نب مکح یملس رفامےت ںیہ 

ےس  ںیم ےن رعض ایک مہ ںیم ےس ضعب آدیم ملع رفج ےک وطخط اچنیھک رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اایبنء ںیم

 اکی یبن وطخط اچنیھک رکےت ےھت وج اؿ ےک رطہقی ےک اطمقب طخ ےچنیھک فہ قح ےہ۔

دمحم نب ابصح اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس انب ہیلع، اجحج وصاػ ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، افزایع ییحی نب ایب ریثک،  :  رافی

 الہؽ نب ایب ومیمہن اطعء نب اسیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، یحٌی ب٩ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ُْعِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ًَائَٔظَة و َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر

٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟت  ا ِٟحٔىِّ  َٗ َُٔضا ا ُّٙ َیِدَل َِٟح ِٟک٤َٔ٠َُة ا ا٢َ ت٠َِٔک ا َٗ ا  ًّ٘ ٨ََٓحُٔسُظ َح ِیٔئ  ثُو٨ََ٧ا بٔاٟظَّ اَ٪ کَا٧ُوا یَُحسِّ یُّ إٔ٪َّ اِلُٜضَّ

ِذبَةٕ  َٛ َُٓضا فٔی أُذُٔ٪ َؤٟیِّطٔ َویَزٔیُس ٓٔیَضا ٣ٔائََة  ٔذ ِ٘ َی َٓ 

، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ییحی نب رعفہ نب زریب



 

 

اے اہلل ےک ر اؽ اکنہ ںیمہ ضعب زیچںی ایبؿ رکےت ےھت ںیہنج مہ فاسی یہ اپےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اکی یچس 

 ےہ افر فہ اکنہ اس ںیم  ا وھجٹ یک ز ادیت رک ابت وہیت ےہ سج وک وکیئ نج اکچ اتیل ےہ رھپ اےس اےنپ فیل ےک اکؿ ںیم ڈاؽ داتی

 داتی ےہ۔

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ییحی نب رعفہ نب زریب، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿمالؾ رکےن :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ اب٩ ًبیساہلل زہزی، یحٌی اب٩ ْعوہ ْعوہ حرضت ًائظہ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ َوَة َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َیِحٌَی ب٩ُِ ُْعِ ١ْٔ٘ َوصَُو اب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َحَش٩ُ ب٩ُِ أَ

٩ًَِ اِلُٜ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة َسأ٢ََ أ٧َُاْض َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َوَة َي ٍَ ُْعِ َُّط َس٤ٔ َٓ أ٧َ أ٪  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ ضَّ َٟ ا٢َ  َ٘

ِیئَ  ثُوَ٪ أَِحَیا٧ّا اٟظَّ َُّض٥ِ یَُحسِّ إ٧ٔ َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟیُشوا بَٔظِیٕئ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی  َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  ًّ٘ یَُٜوُ٪ َح

 ٔ ِٟح ِٟک٤َٔ٠َُة ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ت٠َِٔک ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ثََر ٩ِ٣ٔ اہللُ  ِٛ َیِد٠ُٔلوَ٪ ٓٔیَضا أَ َٓ َجاَجةٔ  َصا فٔی أُذُٔ٪ َؤٟیِّطٔ ََقَّ اٟسَّ َیُْقُّ َٓ ِٟحٔىِّیُّ  َُٔضا ا ٩ِّ َیِدَل

ِذبَةٕ  َٛ  ٣ٔائَٔة 

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل زرہی، ییحی انب رعفہ رعفہ رضحت اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ےن ر اؽ 

اہلل ہیلع فملس ےس اکونہں ےک ابرے ںیم وپاھچ وت ر اؽ اہلل ےن اںیہن رفام ا فہ ھچک ںیہن ںیہ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک اہلل یلص 

ر اؽ ضعب افاقت فہ وکیئ ایسی ابت ایبؿ رکےت ںیہ وج یچس وہ اجیت ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا ہی یچس ابت فہ وہیت ےہ وج نج )رفوتشں 

ےہ افر اےنپ فیل ینعی اکنہ ےک اکؿ ںیم رمغ یک آفاز یک رطح ےل اج رک ڈاؽ داتی ےہ رھپ فہ اکنہ اس یچس ابت ےس نس رک( اھبگ اجات 

 ںیم  ا ےس ز ادہ وھجٹ الم دےتی ںیہ۔

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبعاہلل زرہی، ییحی انب رعفہ رعفہ رضحت اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ١ٌ٘٣ زہزی ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٤ِزٕو  ًَ ُس ب٩ُِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔ ٧َِحَو و َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ١ٕٔ٘ ٌِ  رَٔواَیٔة ٣َ

 انب رججی، انب اہشب لقعم زرہی، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، دمحم نب رمعف 

 اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، دمحم نب رمعف انب رججی، انب اہشب لقعم زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿمالؾ رکےن اک ایب :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس حش٩ يٌ٘وب ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب ًلی ب٩  :  راوی

 ٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحشْن اب٩ ًباض حرضت ًبساہلل رضی اہلل ت

 َ ث ِبْس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ وُب َو ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحَش٩ْ َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َحسَّ ُ٘ ٌِ ىٔی َي

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ا٢َ أَِخبََرنٔی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َس َٗ ًَبَّإض  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشِْٕن أَ٪َّ  ثَىٔی  َحسَّ

ٍَ َرُسو ِی٠َّة ٣َ َٟ َُّض٥ِ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ ُج٠ُوْض  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ أ٧َ َّی اہللُ  ٠ًََیِ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی اہللُ  ٥َ ٢ٔ اہللٔ َػل طٔ َوَس٠َّ

وُٟوَ٪ فٔی  ُ٘ ٨ُِت٥ِ َت ُٛ ٥َ ٣َاَذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ اِست٨ََاَر  َٓ ٔة إَٔذا ُرمَٔی ب٤ِٔٔث١ٔ َصَذا ُرمَٔی ب٨َِٔح٥ٕ  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ا

ِی٠ََة َرجُ  و٢ُ ُؤَٟس ا٠َّٟ ُ٘ ٨َّا َن ُٛ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َٗ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَٔوی٥ْ  ًَٔوی٥ْ َو٣َاَت َرُج١ْ   ١ْ

َضی أ٣َِ  َٗ الَی اِس٤ُُط إَٔذا  ٌَ ٩ِٜٔ َرب٨َُّا َتَباَرَک َوَت ََّضا ََّل یُزِمَی بَٔضا ٤َِٟٔؤت أََحٕس َوََّل َٟٔحَیاتٔطٔ َوَل إ٧ٔ زِٔغ ث٥َُّ َٓ ٌَ ِٟ َسبََّح أَص١ُِ ّزا َسبََّح َح٠َ٤َُة ا

َّٟٔذی٩َ ی٠َُو ا٢َ ا َٗ ٧َِیا ث٥َُّ  ٤َأئ اٟسُّ ٔ اٟشَّ ِشبٔیُح أَص١َِ صَٔذظ َّ اٟتَّ َّی یَِب٠ُ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ َحً ٤َأئ ا زِٔغ َٟٔح٠َ٤َٔة اٟشَّ ٌَ ِٟ َ٪ َح٠َ٤ََة ا

َیِشَتِدبٔرُ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ُیِدبٔرُو٧َُض٥ِ ٣َاَذا  َٓ  ٥ُِ ا٢َ َربُّٜ َٗ زِٔغ ٣َاَذا  ٌَ ِٟ ٔ  ا َِٟدبَرُ َصٔذظ َّ ا َّی َیِب٠ُ ا َحً ـّ ٌِ ٤َاَوأت َب ُف أَص١ِٔ اٟشَّ ٌِ َب

٤َا َجاُؤا بٔطٔ  َٓ ٔلَی أَِؤَٟیائٔض٥ِٔ َویُز٣َِِوَ٪ بٔطٔ  ُٓوَ٪ إ ٔذ ِ٘ َی َٓ  ٍَ ٤ِ ِٟح٩ُّٔ اٟشَّ ُٕ ا َتِدَل َٓ ٧َِیا  ٤َاَئ اٟسُّ ٨َُّٜٔض٥ِ اٟشَّ ٌّٙ َوَل ُضَو َح َٓ ًَلَی َوِجضٔطٔ 

ُٓوَ٪ ٓٔیطٔ   َوَیزٔیُسوَ٪ َيِْقٔ



 

 

نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح نسح وقعیب دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ دعس اوباصحل انب اہشب یلع نب نیسح انب ابعس 

رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی 

ی ہک فہ اکی رات ر اؽ اہلل ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی اتسرہ اکنیھپ ایگ افر رفینش لیھپ یئگ وت احصہب ےس ااصنری ےن ربخ د

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس ےن رفام ا  م اجتیلہ ںیم ایک اہک رکےت ےھت بج وکیئ اتسرہ اس رطح اکنیھپ اجات اھت؟ اوہنں ےن رعض ایک

 اجےتن ںیہ مہ اہک رکےت ےھت ہک اس رات وکیئ ڑبا آدیم دیپا ایک ایگ ےہ افر وکیئ ڑبا آدیم رم ایگ ےہ ر اؽ اہلل افر اس اک ر اؽ یہ رتہب

احنیلم اہلل ےن رفام ا اؿ اتسرفں وک یسک یک ومت  ا ایحت یک فہج ےس ںیہن اکنیھپ اجات ہکلب امہرا رپفرداگر بج یسک ارم اک ہلصیف رکات ےہ وت 

ایبؿ رکےت ںیہ رھپ وج اؿ ےک رقبی آامسؿ فاولں ںیم ےس ںیہ فہ اہلل یک اپیک ایبؿ رکےت ںیہ اہیں کت ہک ہی رعش رفےتش اہلل یک اپیک 

حیبست آامسِؿ داین فاولں کت یتچنہپ ےہ رھپ احنیلم رعش ےس رقبی فاےل احنیلم رعش ےس ےتہک ںیہ اہمترے رب ےن ایک رفام ا ےہ؟ 

 آامسونں ےک دفرسے رفےتش یھب اکی دفرسے وک اس یک ربخ دےتی ںیہ اہیں کت ہک فہ سپ فہ اںیہن اہلل ےک مکح یک ربخ دےتی ںیہ رھپ

ربخ آامسؿ داین کت یتچنہپ ےہ رھپ نج اس  ین وہیئ ابت وک اکچ ےتیل ںیہ افر اےس اےنپ دفوتسں ینعی اکونہں ےک اکونں ںیم ڈاؽ دےیت 

 فہ یچس وہیت ےہ رگم ہی اےس  طل  طل رک دےتی ںیہ افر اس ںیم اینپ ںیہ افر اؿ وک اس یک االطع دےتی ںیہ اب وج ربخ نامہقح الےت ںیہ

 رمیض ےس ھچک ااضہف رک دےتی ںیہ۔

نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح نسح وقعیب دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ دعس اوباصحل انب اہشب یلع نب نیسح انب  :  رافی

 یض اہلل اعتٰیل ہنعابعس رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ابعس ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ْر ب٩ رحب، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ابو٤ًزو اوزاعی ابوكاہز رح٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن زہ :  راوی

 ١ٌ٘٣ اب٩ ًبیساہلل زہزی، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ًَِزٕو اِِلَِوَزا ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اََّل أَِخبََر٧َا و َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ عٔیُّ ح و َحسَّ

 ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ىٔی اب٩َِ ًُبَِیٔس اہللٔ اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ٌِ َي

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ب ُض٥ِ  ًَبَّإض أَِخبََرنٔی رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ ک٠ُُّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٔ ََُِْر أَ٪َّ یُو٧َُص  َّی َضَذا اِْلِٔس٨َاز  َػل



 

 

 ٔ ُٓوَ٪ ٓٔیطٔ َوَیزٔیُسوَ٪ َوف ٩ِٜٔ َيِْقٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َوفٔی َحٔسیٔث اِِلَِوَزاعٔیِّ َوَل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِوَ٪ ٓٔیطٔ اہللُ  َٗ ٨َُّٜٔض٥ِ یَزِ ی َحٔسیٔث یُو٧َُص َوَل

 ٥ُِ ا٢َ َربُّٜ َٗ اُٟوا ٣َاَذا  َٗ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ   ٩ًَِ  ََ ُٓزِّ َّی إَٔذا  ا٢َ اہللُ َحً َٗ ١ٕٔ٘  َوَیزٔیُسوَ٪ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص َو ٌِ َّٙ َوفٔی َحٔسیٔث ٣َ َِٟح اُٟوا ا َٗ

٨َُّٜٔض٥ِ  ا٢َ اِِلَِوَزاعٔیُّ َوَل َٗ ٤َا  ُٓوَ٪ ٓٔیطٔ َوَیزٔیُسوَ٪  َٛ  َيِْقٔ

زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، اوبرمعف افزایع اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل 

ااصنر زرہی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس ضعب 

ےن ایس رطح ربخ دی ااضہف ہی ےہ ہک اہیں کت ہک بج رفوتشں ےک دولں ےس ربھگاٹہ دفر وہ اجیت ےہ وت فہ ےتہک ںیہ اہمترے 

 رپفرداگر ےن ایک رفام ا فہ ےتہک ںیہ اس ےن چس رفام ا ےہ افر اہک ہک فہ اکنہ اس ںیم رد ف دبؽ افر ز ادیت رک دےتی ںیہ ابح  دحثی ایس

 رطح ےہ۔

اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب  زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، اوبرمعف افزایع :  رافی

 دیبعاہلل زرہی، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رکےن اک ایبؿ مالؾ :   ابب

 اہکتن افر اکونہں ےک اپس اجےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٨ًزی یحٌی ب٩ سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ ػٔیہ بٌف ازواد ٣لہزات :  راوی

٨َزٔیُّ َحسَّ  ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔف أَِزَوأد َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َب َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٌٔیٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي

َش  َٓ ا  ّٓ ا ا٢َ ٩ِ٣َ أَتَی َْعَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٟ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َطِیٕئ  َٟطُ  َ َٟطُ َػًَلْة أ َب١ِ  ِ٘ ٥ِ ُت

ِی٠َّة  َٟ ٌَْٔن   أَِرَب

دمحم نب ینثم زنعی ییحی نب دیعس دیبع اہلل انعف ہیفص ضعب ازفاج رہطمات ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن 

 یک امنزںی وبقؽ ںیہن وہیت۔یسک رعاػ ےک اپس اج رک اس ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وت اس یک اچسیل رات )ینعی دونں( 

 دمحم نب ینثم زنعی ییحی نب دیعس دیبعاہلل انعف ہیفص ضعب ازفاج رہطمات :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ذجایم ےس رپزیہ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 مالؾ رکےن اک ایبؿ :   ابب

 ےس رپزیہ رکےن ےک ایبؿ ںیم ذجایم

     1325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، رشیک ب٩ ًبساہلل ہظی٥ ب٩ بظْر يٌلی ب٩ ًلاء، ٤ًزو ب٩ رشیس حرضت  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ رشیس

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا صُ  ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ِبٔس اہللٔ َوصَُظِی٥ُ ب٩ُِ َبٔظْر ًَ یُک ب٩ُِ  ث٨ََا رَشٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َظِی٥ْ ح و َحسَّ

 َٟ ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ٕٕ َرُج١ْ ٣َِحُذو٦ْ  ِٓٔس َث٘ٔی ا٢َ کَاَ٪ فٔی َو َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یسٔ  ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ ًَ  ٩ًَِ ًََلإئ  لَی ب٩ِٔ  ٌِ َّی اہللُ ِیطٔ اَي ٨َّٟٔيیُّ َػل

 ٍِ اِرٔج َٓ ٨َاَک  ٌِ ِس بَاَي َٗ َّا   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ

ییحی نب ییحی، میشہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل میشہ نب ریشب یلعی نب اطعء، رمعف نب رشدی رضحت رمعف نب رشدی اےنپ ابپ ےس 

وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس یک رطػ اغیپؾ اجیھب ہک مہ ےن ریتی  رفاتی رکےت ںیہ ہک فیقث ےک فدف ںیم اکی ذجایم آدیم اھت

 تعیب رکیل ےہ  م فاسپ ولٹ اجؤ۔

 ییحی نب ییحی، میشہ اوبرکب نب ایب ہبیش، رشکی نب دبعاہلل میشہ نب ریشب یلعی نب اطعء، رمعف نب رشدی رضحت رمعف نب رشدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ : ابب

 ...اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪ اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ ابوَکیب ًبسہ ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا سیسہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ح و َحسَّ  ٕ َ٪ َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَبِ  َحسَّ ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َسةُ َحسَّ

َیتَ  ِٔ ِت١ٔ ذٔی اٟلُّ َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ ًَ َّی اہللُ  َِٟت أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِٟبََصَ صَٔظا٦ْ  َّطُ َی٠َِت٤ُٔص ا إ٧ٔ َٓ ِْٔن 

َِٟحَب١َ   َوُئؼیُب ا

رکبی دبعہ اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ دیسہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ انب ریمن، اشہؾ اوب

رگا  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اسپن وک امرےن اک مکح د ا اھت وج دف داھرویں فاال وہ ویکہکن ہی اسپن اصبرت وک اغبئ رک داتی افر م ل

 داتی ےہ۔

  ریمن، اشہؾ اوبرکبی دبعہ اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدیسہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ ہظا٦ :  راوی

 َ ا٢َ اِِل َٗ ٔ َو اؤیََة أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ث٨ََاظ إِٔسَح َیَتِْٔن و َحسَّ ِٔ  بِتَرُ َوذُو اٟلُّ

 ےس یھب ہی دحثی وقنمؽ ےہ نکیل اس دؾ ںیم دف داھرویں فاےل دف مسق ےک اسوپنں اک ذرک ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی اشہؾ اس دنس

 ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیماسوپنں فریغ

     1328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ٧اٗسسٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َةَ  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  ٠َِیطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

 ِٟ َِٟحَب١َ َوی٠ََِت٤َٔشأ٪ ا َُّض٤َا َيِشَتِشَ٘ٔلأ٪ ا إ٧ٔ َٓ َیَتِْٔن َواِِلَبِتََر  ِٔ َِٟحیَّأت َوَذا اٟلُّ ُت٠ُوا ا ِٗ ٥َ ا ُت١ُ َوَس٠َّ ِ٘ َٓکَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي ا٢َ  َٗ َبََصَ 



 

 

 ُ أب َوصَُو یَُلارٔزُ َحیَّ ک َِٟدلَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ أَِو َزیُِس ب٩ُِ ا ِبٔس ا ًَ ُظ أَبُو َُٟبابََة ب٩ُِ  أَبََِصَ َٓ ٕة َوَجَسَصا  ٩ًَِ َذَوأت ١َّ َحیَّ ِس ٧ُهَٔی  َٗ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ّة 

ِٟبُُیؤت   ا

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ رمعف نب دمحم اندق ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اسوپنں وک امر ڈاول وصخاص دف داھرویں فاےل افر دؾ ےٹک وہےئ ویکہکن ہی دفونں م ل وک اضن  رک دےتی ںیہ

 یھب اپےت امر ڈاےتل ےھت اکی رمہبت اںیہن اوبابلہب افر آھکن یک انیبیئ وک زالئ رک دےتی ںیہ افر انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع سج اسپن وک

 نب دبعاذنملر  ا زدی نب اطخب ےن داھکی ہک فہ اسپن اک اھچیپ رک رےہ ںیہ وت اہک رھگولی اسپن وک امرےن ےس عنم ایک ایگ ےہ۔

 رمعف نب دمحم اندقایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًزحرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہححاب ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ رحب زبیسی زہزی،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َساٟ ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا َحأجُب ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ  ٥ُ ب٩ُِ 

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ُت٠ُوا َذا َٗ ِٗ ِٟکًَٔلَب َوا أت َوا َِٟحیَّ ُت٠ُوا ا ِٗ و٢ُ ا ُ٘ ِٟکًَٔلٔب َي ِت١ٔ ا َ٘ ٥َ یَأ٣ُِزُ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َو٧َُزی ذَ  َٗ َِٟحَبالَی  َِٟبََصَ َوَيِشَتِشَ٘ٔلأ٪ ا َُّض٤َا ی٠ََِت٤َٔشأ٪ ا إ٧ٔ َٓ َیَتِْٔن َواِِلَبِتََر  ِٔ ٔ اٟلُّ ِیض ا٢َ َٟٔک ٩ِ٣ٔ ُس٤َّ َٗ  ٥ُ٠ًَِ َ ٤َا َواہللُ أ

بَِی٨َا أ٧ََا أُكَارٔزُ  َٓ َت٠ُِتَضا  َٗ ّة أََراَصا إَّٔلَّ  ٠َبِٔثُت ََّل أَِتزُُک َحیَّ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َٗ ِٟبُُیؤت ٣َزَّ بٔی َسا٥ْٟٔ  ّة یَِو٣ّا ٩ِ٣ٔ ذََوأت ا  َحیَّ

 َ أب أَِو أَبُو َُٟبابََة َوأ٧َ َِٟدلَّ ٥َ أ٣َََز َزیُِس ب٩ُِ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ِبَس اہللٔ  ًَ ا٢َ ٣َِضًّل یَا  َ٘ َٓ ا أُكَارٔزَُصا 

ِٟبُُیؤت  ٩ًَِ َذَوأت ا ِس ٧ََهی  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ِت٠ٔض٩َّٔ  َ٘  بٔ

ب زدیبی زرہی، اسمل نب انب رمعرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ احبج نب فدیل دمحم نب رح

ےل اہلل وک وتکں ےک امرےن اک مکح دےتی وہےئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اسوپنں افر وتکں وک امرا ڈاول ابوصخلص دف داھرویں فا

رت زالئ رک دےتی ںیہ افر احہلم تورت ےک م ل رگا دےتی ںیہ زرہی ےن اہک امہرے ایخؽ ںیم افر دؾ ربدیہ وک امرف ویکہکن فہ دفونں اصب

 کت ںیم وج 

 

ہی اؿ ےک زرہ ےک ارث یک فہج ےس ےہ افر اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ اسمل ےن اہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اکی رعصة

اکی رمہبت ںیم اکی دؿ رھگولی اسپن ےک ےھچیپ دفڑ راہ اھت ہک ریمے اپس ےس زدی نب یھب اسپن داتھکی وت اےس امرے ریغب ہن وھچڑات اھت 



 

 

اطخب  ا ابلہب زگرے وت اوہنں ےن اہک رہھٹ اجؤ اے دبعاہلل ںیم ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن لتق رکےن اک مکح د ا 

 وپنں وک امرےن ےس عنم یھب رفام ا ےہ۔ےہ اوہنں ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھگولی اس

 اجحب نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی، اسمل نب انب رمعرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم اسوپنں

     1330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص ًبس٢ ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حش٩ ح٠وانی يٌ٘وب ابوػاٟح زہزی :  راوی

 َ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ث٨َٔیطٔ رَحِ ٤َْز و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  َرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا  ُض٥ِ  ٩ًَِ َػأٟٕح ک٠ُُّ ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ْ ا ََُِْر أَ٪َّ َػ ح و َحسَّ  ٔ ا٢َ اِْلِٔس٨َاز َٗ أّٟحا 

 ُ ِٟب ٩ًَِ ذََوأت ا ِس ٧ََهی  َٗ َُّط  اََّل إ٧ٔ َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َوَزیُِس ب٩ُِ ا ًَِبٔس ا َّی َرآنٔی أَبُو َُٟبابََة ب٩ُِ  ُت٠ُوا َحً ِٗ یُؤت َوفٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص ا

َیَتِْٔن َواِِلَبِتَرَ  ِٔ ١ِ َذا اٟلُّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ أت َو َِٟحیَّ  ا

بہ، ویسن دبعؽ نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، نسح ولحاین وقعیب اوباصحل زرہی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رحہلم نب ییحی انب ف

رمفی ےہ ہک اس ںیم ہی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم اوبابلہب نب دبعاذنملر افر زدی نب اطخب ےن داھکی وت 

ولیں اسوپنں وک امرےن ےس عنم رفام ا ےہ افر ویسن یک دحثی ںیم ےہ ہک اسوپنں وک لتق دفونں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھگ

 رکف افر اوہنں ےن دف داھرویں فاےل افر دؾ ربدیہ اک ذرک ںیہن ایک

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن دبعؽ نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، نسح ولحاین وقعیب اوباصحل زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ ابوٟبابہ ےن ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٧آٍ حرضت ٧ :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 َٟ ث٨ََا  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث ح و َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ أَ٪َّ أَبَا َُٟبابََة ک٥ََّ٠َ و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  ِیْث 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َ٠ُِِِٟٔة ٔج٠َِس َجآ٪ٕ  َوَجَس ا َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا ُب بٔطٔ إ ٔ َيِشَتِْقٔ َٟطُ بَابّا فٔی َزارٔظ َتَح  ِٔ ُت٠ُوُظ اب٩َِ ٤ًََُز َٟٔی ِٗ ا َٓ َِٟت٤ُٔشوُظ  ًَِبُس اہللٔ ا  

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ُت٠ُوُظ  ِ٘ ا٢َ أَبُو َُٟبابََة ََّل َت َ٘ ِٟبُیُؤت  َٓ ًَّٟٔی فٔی ا ِٟح٨َّٔأ٪ ا ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی   َوَس٠َّ

دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبابلہب ےن رضحت انب رمع ریض اہلل 

 اتہک فہ دجسم ےس رقبی وہ اجںیئ وت ڑلوکں وک اسپن یک اعتٰیل ہنع ےس اؿ ےک رھگ اک درفازہ اےنپ ےئل وھکےنل ےک ابرے ںیم وگتفگ یک

 اؽ یلچیک لم یئگ دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اسپن وک التش رکف افر اےس لتق رک دف وت اوبابلہب ےن اہک اےس لتق تم رکف ویکہکن ر

 رےتہ ںیہ۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اسوپنں وک امرےن ےس عنم رفام ا ےہ وج رھگفں ںیم

دمحم نب رحم، ثیل، ہبیتق نب دیعس، ثیل، انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبابلہب ےن رضحت انب رمع  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک لتق اک ایبؿ اجونرفں :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور جزیز ب٩ حاز٦ ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحازٔ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ث٨ََا أَبُو و َحسَّ َّی َحسَّ أت ک٠َُُّض٩َّ َحً َِٟحیَّ ُت١ُ ا ِ٘ ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز َي َٗ  ٍْ ٔ ث٨ََا ٧َآ ٕ َحسَّ ٦

ِت١ٔ ٔج٨َّ  َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟبِسرٔیُّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ا ِبٔس ا ًَ أ٣ََِشَک َُٟبابََة ب٩ُِ  َٓ ِٟبُیُؤت   أ٪ ا

ابیشؿ نب رففخ رجری نب احزؾ انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ماؾ 

اسوپنں وک امر د ا رکےت ےھت افر ںیمہ اوبابلہب نب دبعاذنملر دبری ےن دحثی ایبؿ یک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھگولیں 

 ےس عنم رفام ا ےہ سپ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ےس رک ےئگ۔اسوپنں وک امرےن 

 ابیشؿ نب رففخ رجری نب احزؾ انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاجونرفں ےک لتق اک ایب :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ ٗلا٪ ًبیساہلل ٧آٍ حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَبَا َُٟبابََة یُِدبٔرُ اب٩َِ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٍْ أ٧َ ٔ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ

ِٟح٨َّٔا٪ٔ  ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، ییحی نب اطقؿ دیبع اہلل انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہنع ےس انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ہی ربخ دےتی وہےئ انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھگولی اسوپنں وک امرےن ےس عنم 

 رفام ا۔

 ہنع دمحم نب ینثم، ییحی نب اطقؿ دیبعاہلل انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًیاق ًبیساہلل ٧آٍ اب٩ ٤ًزابی ٟبابہ اسحاٚ ب٩ ٣وسٰی انؼاری ا٧ص :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی اِِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ِ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َُٟبابََة   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزَٔیُة  َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ

 ِٟ ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ أَبَا َُٟبابََة أَِخبَرَُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟبُیُؤت ح٨َّٔاًَ ًَّٟٔی فٔی ا  ٔ٪ ا

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض دیبع اہلل انعف انب رمعایب ابلہب اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےس 

ر اؽ  رفاتی ےہ ہک رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن ربخ دی ہک

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ اسوپنں وک امرےن ےس عنم رفام ا وج رھگفں ںیم وہےت ںیہ۔

 ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض دیبعاہلل انعف انب رمعایب ابلہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب ث٘فی یحٌی ب٩ سٌس حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍْ أَ٪َّ أَبَا  َحسَّ ٔ و٢ُ أَِخبََرنٔی ٧َآ ُ٘ ٌٔیٕس َي ُت َیِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ فٔیَّ  َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ا

ًَبِ  َٓبَِی٤َ٨َا  ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا ١َ إ َ٘ ا٧َِت َٓ َبإئ  ُ٘ ٨َُٜطُ بٔ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ اِِلَِنَؼارٔیَّ َوکَاَ٪ ٣َِش ِبٔس ا ًَ ُط ُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُ َُٟبابََة ب٩َِ  ٌَ َز َجأّٟشا ٣َ

 َٗ َُّط  ا٢َ أَبُو َُٟبابََة إ٧ٔ َ٘ َٓ ِت٠ََضا  َٗ أََرازُوا  َٓ ِٟبُیُؤت  ٔ ا َوا٣ٔز ًَ ٕة ٩ِ٣ٔ  ُط إَٔذا ص٥ُِ بَٔحیَّ َٟ َتُح َخِوَخّة  ِٔ ِٟبُُیؤت َي ًََوا٣َٔز ا ٨ًَُِض٩َّ یُزٔیُس  ِس ٧ُهَٔی 

َیَتِْٔن َوٗٔی١َ صُ  ِٔ ٔ َوذٔی اٟلُّ ِت١ٔ اِِلَبِتَر َ٘ َحأ٪ أَِوََّلَز ا٨َِّٟشائٔ َوأ٣َُٔز بٔ َِٟبََصَ َوَیرِطَ أ٪ ا ٌَ  ٤َا ا٠ََّٟذأ٪ ی٠ََِت٤ٔ

دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث ییحی نب دعس رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب 

وہ ےئگ ہک اکی دؿ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےک اسھت ےھٹیب اانپ اکی  دبعاذنملر ااصنری یک راہشئ ابق ںیم یھت فہ دمہنی ونمرہ لقتنم

درفازہ وھکؽ رےہ ےھت ہک ااچکن اوہنں ےن رھگولی اسوپنں ںیم ےس اکی اسپن وک داھکی افر ولوگں ےن اےس امرےن اک ارادہ ایک وت 

اسوپنں اک ارادہ ایک افر دؾ ربدیہ افر دف داھرویں فاےل رضحت اوبابلہب ےن اہک اںیہن امرےن ےس رفاک ایگ افر اوہنں ےن اؿ رھگولی 

 اسوپنں وک امرےن اک مکح د ا ایگ افر اہک ایگ ےہ ہک یہی فہ دف مسق ےک اسپن ںیہ وج اصبرت وک اکچ ےتیل ںیہ افر توروتں ےک وچبں وک رگا

 دےتی ںیہ۔

 اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث ییحی نب دعس رضحت انعف ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ جہـ٥ اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ٤ًز ب٩ ٧آٍ اب٩ ٤ًزحرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ٣ح٤س :  راوی

رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو ٨ًَِٔس٧َا اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ ٥ٕ َحسَّ ـَ ُس ب٩ُِ َجِض ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔیطٔ و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٧َآ  

ًَبِ  ا٢َ کَاَ٪  ا٢َ َٗ َٗ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ َِٟحا٪َّ  وا َصَذا ا ٌُ ٔ ا٢َ اتَّب َ٘ َٓ أَی َوبٔیَؽ َجآ٪ٕ  ُط رَفَ َٟ  ٕ  أَبُو َُٟبابََة ُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َیِو٣ّا ٨ًَِٔس َصِس٦

ِٟح٨َّٔأ٪ ا ِت١ٔ ا َٗ  ٩ًَِ ٥َ ٧ََهی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ِٟبُُیؤت إَّٔلَّ اِِلَبِتََر َوَذا اِِلَِنَؼارٔیُّ إ ًَّٟٔی َتُٜوُ٪ فٔی ا

أ٪ ٣َا فٔی بُُلؤ٪ ا٨َِّٟشائٔ  ٌَ َِٟبََصَ َویَتَتَبَّ أ٪ ا َٔ َُّض٤َا ا٠ََّٟذأ٪ یَِدٔل إ٧ٔ َٓ َیَتِْٔن  ِٔ  اٟلُّ

م اامسلیع انب رفعج رمع نب انعف انب رمعرضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 

 ہ ض
خ

 رفاتی ےہ ہک رضحت انب ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب 



 

 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اکی دؿ اینپ رگی وہیئ دویار ےک اپس ےھت ہک اوہنں ےن ااچکن اسپن یک کمچ دیھکی وت اہک اس اسپن اک اھچیپ 

رھگفں رکف افر اےس لتق رک دف رضحت اوبابلہب ااصنری ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک اؿ اسوپنں ےک لتق ےس عنم رکےت وہےئ انس وج 

ںیم رےتہ ںیہ  ااےئ دؾ ربدیہ افر دف داھرویں فاےل اسوپنں ےک ویکہکن ہی فہ ںیہ وج اصبرت فانیبیئ وک اکچ ےتیل ںیہ افر توروتں ےک 

 م ل وک رگا دےتی ںیہ۔

م الیعمس انب رفعج رمع نب انعف انب رمعرضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 ہ ض
خ

 ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍ حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، اسا٣ہ ٧آ :  راوی

ثَُط أَ٪َّ أَ  ا َحسَّ ٌّ ٔ ثَىٔی أَُسا٣َُة أَ٪َّ ٧َآ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس بَا َُٟبابََة ٣َزَّ بٔاب٩ِٔ ٤ًََُز َوصَُو ٨ًَِٔس و َحسَّ

َِٟدلَّ  َّٟٔذی ٨ًَِٔس َزارٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا سٕ اِِلُك٥ُٔ ا ٌِ ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ّة ب٨َِٔحو  أب یَزُِػُس َحیَّ

اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، ااسہم انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبابلہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اطخب ےک رھگ ےک اپس فاےل ہعلق ںیم  رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےس زگرے اس احؽ ںیم ہک فہ رضحت رمع نب

 اسپن وک التش رک رےہ ےھت ابح  دحثی ابمرہک زگر یکچ ےہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، ااسہم انعف رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اسحاٚ اب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز ًبساہلل  :  راوی

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رض

ُى  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُٙ أَِخبََر٧َا َحسَّ ا٢َ َیِحٌَی َوإِٔسَح َٗ َٟٔیِحٌَی 

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ٠ًََِیطٔ و  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ 



 

 

َجِت  ٨َِح٩ُ ٧َأُِخُذَصا ٩ِ٣ٔ ٓٔیطٔ َركَِبّة إٔذِ ََخَ َٓ ا  ّٓ ٤ُِٟزَِسًَلٔت ُْعِ ٠ًََِیطٔ َوا َِٟت  ٔ ِس أ٧ُِز َٗ ٥َ فٔی َُإر َو َ٘ َوَس٠َّ َٓ ْة  ٠َِی٨َا َحیَّ ًَ ُت٠ُوصَا   ِٗ ا٢َ ا

اَصا اہللُ رَشَّ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ت٨َِا  َ٘ َشَب َٓ ُت٠ََضا  ِ٘ ابَِتَسِر٧َاَصا ٨َٟٔ َصآَ ٥ِ رَشَّ ُٛ ا َٗ ٤َا َو َٛ  ٥ِ ُٛ 

، ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ انب اربامیہ، اوباعمفہی اشمع، اربامیہ

ا( انزؽ یک یئگ سپ ً

 

اِت رُعْف ََسَ
ْ
ُر 
م
ْ ل

ا
َ
 مہ آپ اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی اغر ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت رھپ )ف

اکی اسپن  لک آ ا آپ ےن رفام ا یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنہ ابمرک ےس زمہ ےل رک اس  ارت وک احلص رک رےہ ےھت ہک ااچکن 

اےس امر ڈاول سپ ںیم ےن اس اسپن وک امرےن ںیم دلجی یک نکیل فہ مہ ےس  لک ایگ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل ےن اےس اہمترے رش ےس 

 اچب ایل اسیج ہک اس ےک رش ےس ںیہمت اچب ا۔

، اوباعمفہی اشمع، اربامیہ، ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ انب اربامیہ :  رافی

 وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع :  راوی

 ٔ ٤ًَِٔع فٔی َصَذا اِْل َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ و َحسَّ  ِس٨َاز

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اس دنس ےس یھب ہی ایس رطح رمفی ےہ۔ ہبیتق نب دیعس،

 ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیماسوپنں فریغہ وک امر

     1340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب حٔؽ اب٩ ُیاث ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز ًبساہلل حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٤ًِ َ ث٨ََا اِِل ىٔی اب٩َِ َُٔیإث َحسَّ ٌِ ْؽ َي ِٔ ث٨ََا َح یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اِِلَِسَوزٔ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُع 



 

 

ٕة ب٤ٔٔىّی ِت١ٔ َحیَّ َ٘ ٣ّا بٔ ٥َ أ٣َََز ٣َُِحٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ؽ اہلل ےن ٰینم اوبرکبی صفح انب ایغث اشمع، اربامیہ، ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر ا

 ںیم اکی ارحاؾ ابدنےنھ فاےل وک اسپن امرےن اک مکح اراشد رفام ا۔

 اوبرکبی صفح انب ایغث اشمع، اربامیہ، ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز ًبساہلل حرضت ًبساہلل :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَب ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ بَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ و َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اِِلَِسَوزٔ  ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اِِل ی َحسَّ

اؤیَةَ  ٌَ ٕ َوأَبٔی ٣ُ ٥َ فٔی َُإر ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ 

د دبعاہلل رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک اسھت اکی اغر ںیم ےھت رمع نب صفح نب ایغث اشمع، اربامیہ، ا ا

 ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 رمع نب صفح نب ایغث اشمع، اربامیہ، ا اد دبعاہلل رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   باب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ زہزہ :  راوی

 ٔ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ َػِیفٓٔیٕ َوصُوَ  و َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ٕح أَِخبََر٧َا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ  ٨ًَِٔس٧َا أَِح٤َُس ب٩ُِ 

ٌٔیٕس  ًَلَی أَبٔی َس َّطُ َزَخ١َ  ٔ ب٩ِٔ ُزصَِزَة أ٧َ ائٔٔب ٣َِولَی صَٔظا٦ ٠ََح أَِخبََرنٔی أَبُو اٟشَّ ِٓ َوَجِستُُط ٣َِولَی اب٩ِٔ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ فٔی بَِیتٔطٔ  ا

 ِٟ ا َٓ ِٟبَِیٔت  أجَْن فٔی ٧َاحَٔیٔة ا یکّا فٔی َْعَ ُت َتَِحٔ ٌِ َش٤ٔ َٓ ٔضَی َػًَلَتُط  ِ٘ َّی َي َح٠َِشُت أ٧ََِتٔوزُُظ َحً َٓ ِّی  َوثَِبُت ُيَؼل َٓ ْة  إَٔذا َحیَّ َٓ تُّ  َٔ َت

َح٠َ  َٓ ٔلَیَّ أَِ٪ اِج٠ِٔص  أََطاَر إ َٓ ُت٠ََضا  ِٗ َ ا٢َ ِٔل َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ِٟبَِیَت  ا٢َ أََتَزی َصَذا ا َ٘ َٓ ارٔ  ٔلَی بَِیٕت فٔی اٟسَّ َٖ أََطاَر إ ا اِنََصَ َّ٤٠ََٓ ِشُت 



 

 

 َ ٔل ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ زِٕض  ٌُ ًَِضٕس بٔ ًّی ٨٣َّٔا َحٔسیُث  َٓ َ کَاَ٪ ٓٔیطٔ  َٓک  ٔٚ َِٟد٨َِس ًَی ی ا َٔ ِٟ َٔک ا اَ٪ ذَٟ

 َ اِسَتأَِذ٧ َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  ٍُ إ َْرِٔج َٓ ٖٔ ا٨ََّٟضارٔ  ٥َ بٔأَِنَؼا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َيِشَتأِذُٔ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ طُ یَِو٣ّا 

ِّی أَخِ  إٔن َٓ ٠ًََِیَک ٔسًَلَحَک  ٥َ ُخِذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟبابَِْٔن اہللُ  إَٔذا ا٣َِزأَتُُط بََِْن ا َٓ  ٍَ أََخَذ اٟزَُّج١ُ ٔسًَلَحُط ث٥َُّ َرَج َٓ یَِوَة  ٠َِیَک َُقَ ًَ َشی 

٠َِیَک ُر٣َِحَک َو  ًَ  ِٕ ُٔ ِٛ َٟطُ ا َِٟت  ا َ٘ َٓ ٨ََضا بٔطٔ َوأََػابَِتطُ ََُِْرْة  ٌُ َِٟیَضا اٟز٣َُِّح َٟٔیِل ٔ أَصَِوی إ َٓ ائ٤َّٔة  َّی َٗ ِٟبَِیَت َحً َت٨ُِوَز ٣َا اِزُخ١ِ ا

ا٧ِتَ  َٓ َِٟیَضا بٔاٟز٣ُِّٔح  ٔ أَصَِوی إ َٓ أغ  ِٟرٔفَ ًَلَی ا ًَٔوی٤َٕة ٨ِ٣َُلؤَیٕة  ٕة  إَٔذا بَٔحیَّ َٓ ََٓسَخ١َ  َجىٔی  َّٟٔذی أََِخَ ُظ فٔی ا ََ َٛ
َد رَفَ َو٤ََضا بٔطٔ ث٥َُّ ََخَ

ََ ٣َوِ  ٤َا یُِسَری أَیُُّض٤َا کَاَ٪ أرَِسَ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ بَِت  َٓاِؿرَطَ ارٔ  ٠ًََِیطٔ اٟسَّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل حٔئ٨َِا إ َٓ ا٢َ  َٗ ًَی  َٔ ِٟ ُة أ٦َِ ا َِٟحیَّ ّتا ا

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ وا َٟٔؼاحٔب٥ُِٜٔ ث٥َُّ  رٔفُ ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ٨ََٟا  َُ اہلَل یُِحیٔیطٔ  ٨َ٠ُِٗا اِز ُط َو َٟ ٧َا َذَٟٔک  ََٓذََکِ  ٥َ ِس أَِس٤ُ٠َواَوَس٠َّ َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة ٔج٨ًّا  إَٔذا   بٔا َٓ

٤ََّا صَُو َطیِ  إ٧ٔ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ َس َذَٟٔک  ٌِ إِٔ٪ بََسا َل٥ُِٜ َب َٓ َٓآذ٧ُٔوُظ ثًََلثََة أَیَّا٦ٕ   َلاْ٪ َرأَیُِت٥ِ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َطِیّئا 

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زرہہ ےک ومیل رضحت اوباسبئ 

 رفاتی ےہ ہک فہ رضحت اوب دیعس ےک اپس اؿ ےک رھگ ےئگ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اںیہن امنز زپےتھ اپ ا وت ںیم اؿ ےک ااظتنر ںیم ھٹیب ےس

ایگ اہیں کت ہک اوہنں ےن اینپ امنز ادا رکیل ںیم ےن رھگ ےک وکےن ںیم زپی وہےئ زکلی یک رحتک یک آفاز  ین ںیم ےن اس یک 

پن اھت ںیم اس وک امرےن ےک ےئل  اٹپھ اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ےنھٹیب اک ااشرہ ایک وت ںیم ھٹیب ایگ بج رطػ وتہج یک وت فاہں اس

 فہ امنز ےس افرغ وہےئگ وت رھگ ےک ادنر اکی وکڑھٹی یک رطػ ااشرہ ایک افر اہک وت اس رھگ وک دھکی راہ ےہ ںیم ےن اہک  ی اہں اہک اس ںیم

ےہ سج یک ایھب یئن اشدی وہیئ یھت مہ ر اؽ اہلل ےک رمہاہ اکی دنخؼ یک رطػ ےلکن افر فہ ونوجاؿ نیع دفرہپ ےک امہرا اکی ونوجاؿ 

فتق ر اؽ اہلل ےس ااجزت ےل رک اےنپ الہ فایعؽ یک رطػ ولاتٹ اھت اکی دؿ اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت بلط یک 

اےنپ ایھتہر اسھت ےل ول ںیم ونب رقہظی ےک ھجت رپ ہلمح رکےن اک دخہش راتھک وہں اس آدیم ےن وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

اےنپ ایھتہر ےل ایل فاسپ آ ا وت داھکی ہک اس یک ویبی دفونں وکاڑفں ےک درایمؿ ڑھکی ےہ اس ےن ریغت یک فہج ےس اینپ ویبی وک 

رھگ ںیم دالخ وہ افر دوھکی ےھجم سک زیچ ےن رھگ ےس اکنال ےہ فہ دالخ وہا وت  زینہ امرےن اک ارادہ ایک وت اس تورت ےن اہک زینہ رفک افر

ا وہا ےہ سپ اس ونوجاؿ ےن اسپن وک زینا امرےن اک ارادہ ایک افر اسپن وک زینہ ںیم رپف ایل رھپ

 

 
 ابرہ داھکی ہک اکی تہب ڑبا اسپن رتسب رپ ل

رپ زتےنپ اگل افر ونوجاؿ یھب نکیل ہی ولعمؾ ںیہن ہک اسپن یک ومت ےلہپ فاعق وہیئ ت ال افر زینہ وک ااحہط ںیم اگڑ د ا سپ فہ اسپن زینے 

 ا وجاؿ یک مہ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس اک ذرک ایک مہ ےن رعض ایک اہلل ےس داع رکںی 

 رکف رھپ رفام ا دمہنی ںیم ھچک نج املسمؿ وہےئگ ںیہ سپ ہک فہ اےس زدنہ رک دے آپ ےن رفام ا اےنپ اسیھت ےک ےئل ترفغت بلط

ارگ  م اؿ ںیم ےس یسک وک دوھکی وت اےس نیت دؿ یک تلہم اک االعؿ رک دف ارگ اس ےک دعب یھب فہ اسپن یہ داھکیئ دے وت اےس امر ڈاول 



 

 

 ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ۔

 اسن رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زرہہ اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح دبعاہلل نب فبہ، امکل نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ وہب ب٩ جزیز ب٩ حاز٦ اس٤اء ب٩ ًبیس سائب ابوسائب حرضت ابوسائب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أَِس٤َاَئ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٔ ب٩ِٔ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ُث  َرُج١ٕ  ًُبَِیٕس یَُحسِّ

َٓبَِی٤َ٨َا ٧َِح٩ُ  ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ًَلَی أَبٔی َس ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ائٔٔب  ائُٔب َوصَُو ٨ًَِٔس٧َا أَبُو اٟشَّ ُط اٟشَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٨َا َتِحَت  ُي ٌِ ُج٠ُوْض إٔذِ َس٤ٔ

تٔطٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث  َِٟحٔسیَث بٔ٘ٔؼَّ َٚ ا ْة َوَسا َٓإَٔذا َحیَّ ٨ََوز٧َِا  َٓ ّة  َٛ یزٔظٔ رَحَ َّی رَسٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ ٩ًَِ َػِیفٓٔیٕ َو ٣َأٟٕک 

٠َِیَضا ثًََل  ًَ ُجوا  ََحِّ َٓ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ َطِیّئا ٨ِ٣َٔضا  َٓ ًََوا٣َٔز  ِٟبُُیؤت  ٥َ إٔ٪َّ َٟٔضٔذظٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّطُ کَارٔفْ اہللُ  إ٧ٔ َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ ا َٓ إِٔ٪ َذَصَب َوإَّٔلَّ  َٓ ثّا 

ا َٗ َٓاِز٨ُٔٓوا َػاحَٔب٥ُِٜ َو َُٟض٥ِ اذَِصبُوا   ٢َ 

دمحم نب راعف فبہ نب رجری نب احزؾ اامسء نب دیبع اسبئ اوباسبئ رضحت اوباسبئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ 

 یک آفاز رضحت اوبدیعس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر مہ اؿ ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ااچکن مہ ےن اچراپیئ ےک ےچی رحتک

 ین بج مہ ےن داھکی وت فہ اسپن اھت ابح  دحثی زگر یکچ اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ رھگفں 

ںیم ھچک رھگولی اسپن رےتہ ںیہ سپ ارگ  م اؿ ںیم ےس یسک وک دوھکی وت نیت دؿ کت اےس گنت رکف ارگ فہ الچ اجےئ وت کیھٹ فرہن اےس 

 رک ڈاول ویکہکن فہ اکرف ےہ افر ہی یھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اجؤ افر اےنپ اسیھت وک دنف رک دف۔لتق 

 دمحم نب راعف فبہ نب رجری نب احزؾ اامسء نب دیبع اسبئ اوباسبئ رضحت اوباسبئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 اسوپنں فریغہ وک امرےن ےک ایبؿ ںیم

     1344    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ ًحًل٪ ػیفی ابی سائب ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

ا ٩ًَِ أَبٔی اٟشَّ ثَىٔی َػِیفٔیٌّ  ًَِحًَلَ٪ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔیٕس و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ئٔٔب 

 ِٟ ٥َ إٔ٪َّ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُتطُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٩ِ٤َ َرأَی ا َٓ ِس أَِس٤ُ٠َوا  َٗ ِٟح٩ِّٔ  ا ٩ِ٣ٔ ا ٤َٔسی٨َٔة َنرَفّ

َُّط َطِیَلاْ٪  إ٧ٔ َٓ ُت٠ُِط  ِ٘ ٠َِی َٓ ُس  ٌِ ُط َب َٟ إِٔ٪ بََسا  َٓ ٠ِیُِؤذ٧ِٔطُ ثًََلثّا  َٓ  ٔ َوا٣ٔز ٌَ ِٟ ٔ ا  َطِیّئا ٩ِ٣ٔ َصٔذظ

ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس انب الجعؿ یفیص ایب اسبئ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دمہنی ںیم انجت اک اکی رگفہ املسمؿ وہ  اک ےہ سپ وج اؿ رھگولیں اسوپنں ںیم 

 اےل ویکہکن فہ اطیشؿ ےہ۔ےس یسک وک دےھکی وت اےس نیت دؿ اک االعؿ رک دے سپ ارگ فہ اس ےک دعب یھب اسےنم آےئ وت اےس امر ڈ

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس انب الجعؿ یفیص ایب اسبئ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ونرفں ےک لتق اک ایبؿاج :   ابب

 یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1345    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ٤ًزو ٧اٗس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی اسحاٚ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟح٤یس ب٩ جبْر ب٩ طبیہ  :  راوی

 سٌیس ب٩ ٣شیب ا٦ رشیک

ا٢َ إِٔسحَ حَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ث٨ََا سَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و 

٩ًَِ َس  ٔ ب٩ِٔ َطِیَبَة  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٠َِیطٔ ُس ًَ َّی اہللُ  یٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ رَشٔ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا

ْٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة أ٣ََزَ  ِت١ٔ اِِلَِوَزا َ٘ ٥َ أ٣َََزَصا بٔ  َوَس٠َّ

 ریبج نب ہیبش دیعس نب ر بی اؾ رشکی اوبرکب نب ایب ہبیش رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، دبعادیمحل نب

 رضحت اؾ رشکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ویلکپھچں ےک امرےن اک مکح د ا۔

دیعس نب ر بی اؾ  اوبرکب نب ایب ہبیش رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، دبعادیمحل نب ریبج نب ہیبش :  رافی

 رشکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1346    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہز اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ روح اب٩ جزیخ، ًبس ب٩ ح٤یس ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ابوك :  راوی

 ًبساٟح٤یس ب٩ جبْر ب٩ طیبہ سٌیس ب٩ ٣شیب ا٦ رشیک

ُس ب٩ُِ أَ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ث٨ََا و َحسَّ ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ٕٕ َحسَّ ِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ

 ًَ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َطِیَبَة اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ ُجَبِْر ِبُس ا

٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیَس ب٩َِ ا ِٟ  أَ٪َّ َس ِت١ٔ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ََّضا اِسَتأ٣ََِزِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل یٕک أَِخبََرِتطُ أ٧َ أ٣ََزَ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أ٦َُّ رَشٔ َٓ َُأ٪  ؤِز

ُى َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ  ِٔ َٟ  َٙ َٔ ٔ ب٩ِٔ َُٟؤٓیٕ اتَّ ًَا٣ٔز یٕک إِٔحَسی نَٔشأئ بَىٔی  ِت٠َٔضا َوأ٦ُُّ رَشٔ َ٘ ًَِبٔس ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس َوَحٔسیُث اب٩ِٔ بٔ ٕٕ َو

یْب ٨ِ٣ٔطُ   َوصِٕب ََقٔ

 اوباطرہ انب فبہ، انب رججی، دمحم نب ادمح نب ایب فلخ رفح انب رججی، دبع نب دیمح دمحم نب رکب، انب رججی، دبعادیمحل نب ریبج نب ہبیش

اؾ رشکی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل  دیعس نب ر بی اؾ رشکی اؿ اانسد ےس یھب دحثی ایس رطح رمفی ےہ ہک رضحت

 ہیلع فملس ےس یلکپھچ وک امرےن ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن امرےن اک مکح د ا افر اؾ رشکی ریض اہلل اعتٰیل

 ہنع ونب اعرم نب ولیئ یک توروتں ںیم اکی ںیہ۔

 ادمح نب ایب فلخ رفح انب رججی، دبع نب دیمح دمحم نب رکب، انب رججی، دبعادیمحل نب اوباطرہ انب فبہ، انب رججی، دمحم نب :  رافی

 ریبج نب ہبیش دیعس نب ر بی اؾ رشکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ب ےک ایبؿ ںیمیلکپھچ وک امرےن ےک اابحتس

     1347    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًا٣ز ب٩ سٌس حرضت ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ اََّل أَِخب َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ر٧ََا 

ا ّ٘ اُظ َُٓوِئش ْٔ َوَس٤َّ َوَز ِٟ ِت١ٔ ا َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز بٔ َّی اہللُ   أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل



 

 

اعرم نب دعس رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، 

 رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن یلکپھچ وک امرےن اک مکح د ا افر اس اک انؾ وفقسی ینعی مک افقس راھک۔

 اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اعرم نب دعس رضحت اعرم ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص زہزی، ْعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوكاہز رح :  راوی

َوةَ  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َّی و َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ  

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ِت٠ٔطٔ اہللُ  َ٘ ُط أ٣َََز بٔ ٌِ ٥ِ أَِس٤َ َٟ َِٟت َو ا َٗ ٠َ٣َُة  ُٙ َزاَز رَحِ َُٔوِئش ِٟ ْٔ ا ا٢َ ٠َِٟٔوَز َٗ  ٥َ 

اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

  ہک دیسہ ےن اہک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےس امرےن اک مکح ںیہن انس۔یلکپھچ وک وفقسی اہک افر رحہلم ےن ہی ااضہف ایک

 اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن زرہی، رعفہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، خاٟٕ ب٩ ًبساہلل ب٩ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخاٟ َّی اہللُ و َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ُس ب٩ُِ 

بَٔة ا ِ َت٠ََضا فٔی اٟرضَّ َٗ َذا َحَش٨َّة َو٩ِ٣َ  َٛ َذا َو َٛ ٠َُط  َٓ بَٕة  ٢ٔ َُضِ َت١َ َوَزَُّة فٔی أَوَّ َٗ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َ٠ َٓ ا٧َٔیٔة  َذا َحَش٨َّة ٟثَّ َٛ َذا َو َٛ ُط 

ا٧َٔیةٔ  َذا َحَش٨َّة ُٟٔسؤ٪ اٟثَّ َٛ َذا َو َٛ ٠َُط  َٓ أَٟثةٔ  بَٔة اٟثَّ ِ َت٠ََضا فٔی اٟرضَّ َٗ  ُٟٔسؤ٪ اِِلُولَی َوإِٔ٪ 

ےن  ییحی نب ییحی، اخفل نب دبعاہلل نب لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

رفام ا سج ےن یلکپھچ وک یلہپ رضب ںیم امر ڈاال وت اس ےک ےئل اینت اینت ایکینں ںیہ افر سج ےن اےس دفرسی رضب ےس امرا اس ےک 



 

 

ےئل اینت اینت ایکینں ںیہ رگم یلہپ دہعف امرےن فاےل ےس مک افر ارگ اس ےن رسیتی رضب ےس امرا وت اس ےک ےئل اینت اینت ایکینں ںیہ 

 ب ےس امرےن فاےل ےس مک۔نکیل دفرسی رض

 ییحی نب ییحی، اخفل نب دبعاہلل نب لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمیلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایب

     1350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس ابوًوا٧ہ، زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٣ح٤س ب٩ ػباح اس٤ٌی١ اب٩ زَکیا، ابوَکیب وٛیٍ، سٔیا٪،  :  راوی

 سہی١ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أَب ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا َحسَّ بَّأح َحسَّ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًََوا٧ََة ح و َحسَّ و 

٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ُض٥ِ  َیاَ٪ ک٠ُُّ ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ یَّاَئ ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ َزََکٔ ٌِ ٌٔی١ُ َي ٔ إِٔس٤َ ٩ًَِ أَب   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  یطٔ 

إٔ٪َّ فٔی َحسٔ  َٓ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ إَّٔلَّ َجزٔیّزا َوِحَسُظ  ىَی َحٔسیٔث َخأٟٕس  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ  بَٕة ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٢ٔ َُضِ ُّا فٔی أَوَّ َت١َ َوَز َٗ یثٔطٔ ٩ِ٣َ 

ا٧َٔیةٔ زُ  َٟطُ ٣ٔائَُة َحَش٨َٕة َوفٔی اٟثَّ تَٔبِت  أَٟثٔة زُوَ٪ َذَٟٔک ُٛ  وَ٪ َذَٟٔک َوفٔی اٟثَّ

ہبیتق نب دیعس اوبتواہن، زریہ نب رحب، رجری، دمحم نب ابصح اامسلیع انب زرک ا، اوبرکبی فعیک، ایفسؿ، لیہس اوبرہریہ ریض اہلل 

ام ا سج ےن یلکپھچ وک یلہپ رضب اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رف

 ےس امرا اس ےک ےئل  ا ایکینں یھکل اجیت ںیہ افر دفرسی ںیم اس ےس مک افر رسیتی ںیم اس ےس یھب مک۔

ہبیتق نب دیعس اوبتواہن، زریہ نب رحب، رجری، دمحم نب ابصح الیعمس انب زرک ا، اوبرکبی فعیک، ایفسؿ، لیہس اوبرہریہ ریض  :  رافی

 ہنعاہلل اعتٰیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلکپھچ وک امرےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     1351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ زَکیا، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ػباح اس٤ٌی١ اب :  راوی



 

 

ثَِتىٔی أُِخًٔی  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ َحسَّ یَّاَئ  ىٔی اب٩َِ َزََکٔ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ بَّأح َحسَّ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌَْٔن َحَش٨َّة َػل بَٕة َسِب ٢ٔ َُضِ  ٢َ فٔی أَوَّ

دمحم نب ابصح اامسلیع انب زرک ا، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا یلہپ 

 رضب ےس امرےن ںیم رتس ایکینں ںیہ۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابصح الیعمس انب زرک ا، لیہس رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویچویٹنں وک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ویچویٹنں وک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1352    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ُ اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٔب َوأَبٔی َحسَّ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ُص 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ٠َ٤َِ٧ّة  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أ٣ََزَ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َٓ َػِت ٧َبٔیًّا ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ  ََقَ

 َٓ َیٔة ا١ٔ٤َِّ٨ٟ  ُح بَْٔقِ ّة ٩ِ٣ٔ اِِل٥ٔ٣َُ ُتَشبِّ َػِتَک ٠َ٤َِ٧ْة أَص٠ََِِٜت أ٣َُّ َِٟیطٔ أَفٔی أَِ٪ ََقَ ٔ أَِوَوی اہللُ إ َٓ ِت  َٗ  أرُِحٔ

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ام ا ویچیٹن ےن اایبنء اسنیقب ںیم ےس یسک یبن وک اکٹ ایل اوہنں ےن ویچویٹنں ےک لب ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رف

مکح د ا وت اےس الج د ا ایگ سپ اہلل زع فلج ےن اؿ یک رطػ فیح یک ہک ےھجت اکی ویچیٹن ےن اکاٹ اھت افر  م ےن رگفوہں ںیم ےس اکی 

 ات اھت۔ا ےس رگفہ وک الہک رکفا ا وج اہلل یک حیبست رک

اوباطرہ رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ں وک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمویچویٹن

     1353    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ اب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیَّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ 

 َٓ َُِتُط ٠َ٤َِ٧ْة  ٠ََس َٓ ا٢َ ٧َز٢ََ ٧َٔيیٌّ ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ َتِحَت َطَحَزةٕ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٓ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٔ َد ٩ِ٣ٔ َتِحتَٔضا ث٥َُّ أ٣َََز بٔحَٔضازٔظ أَُِخٔ

ََٓضًلَّ ٠َ٤َِ٧ّة َواحَٔسةّ  َِٟیطٔ  ٔ أَِوَوی اہللُ إ َٓ ِت  َٗ أرُِحٔ َٓ  أ٣َََز بَٔضا 

ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ںیم ےس اکی یبن اکی درتخ ےک ےچی رہھٹے اکی ویچیٹن ےن اںیہن اکٹ ایل وت اوہنں ےن اؿ اک ہتھچ اکنےنل اک فملس ےن رفام ا اایبنء 

مکح د ا اےس درتخ ےک ےچی ےس اکنال رھپ اںیہن الج دےنی اک مکح د ا اہلل زعفلج ےن اؿ یک رطػ فیح یک ہک  م ےن اکی ویچیٹن وک یہ 

 ۔ویکں ہن ایک ینعی بس وک ویکں ولجا د ا

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ویچویٹنں وک امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1354    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٦ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َصَذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ٨َ٣ُبِّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٧َز٢ََ ٧َٔيیٌّ ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ َتِحَت اہللٔ َػل

 َُ ٠ََس َٓ  ٕ أَِوَوی اہللُ َطَحَزة َٓ ا٢َ  َٗ ِت فٔی ا٨َّٟارٔ  َٗ أرُِحٔ َٓ َد ٩ِ٣ٔ َتِحتَٔضا َوأ٣َََز بَٔضا  أَُِخٔ َٓ  ٔ أ٣َََز بٔحَٔضازٔظ َٓ ََٓضًلَّ ٠َ٤َِ٧ّة  ِتطُ ٠َ٤َِ٧ْة  َِٟیطٔ  ٔ إ

 َواحَٔسةّ 

 اہلل ہیلع فملس ےس رمفی رفا ات دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل یلص

ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ویبنں ںیم اےس اکی یبن اکی درتخ ےک ےچی رہھٹے وت اںیہن ویچیٹن ےن اکٹ ایل وت اوہنں ےن 



 

 

ایگ سپ اہلل ےن اؿ اس ےک ہتھچ اک مکح د ا ےسج درتخ ےک ےچی ےس اکنال ایگ اوہنں ےن اےس الج دےنی اک مکح د ا وت اےس آگ ںیم الج د ا 

 یک رطػ فیح یک ہک  م ےن اکی یہ ویچیٹن وک ویکں ہن الج  ا۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمیلب وک 

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1355    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء جویزیہ ب٩ اس٤اء ٧آٍ ًبساہلل حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

ثَىٔی ًَِبسٔ اہللٔ  َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ  َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َّی ًَ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َس  َٓ َّی ٣َاَتِت  بَِت ا٣َِزأَْة فٔی صٔزَّةٕ َسَح٨َِتَضا َحً ا٢َ ًُذِّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ِتَضا إٔذِ َحَبَشِتَضا اہللُ  َ٘ ٤َِتَضا َوَس ٌَ ِ َخ٠َِت ٓٔیَضا ا٨َّٟاَر ََّل هَٔی أَك

ِتَضا َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِِلَِرٔق  َٛ  َوََّل هَٔی َتَز

 دبع اہلل نب دمحم نب اامسء وجریہی نب اامسء انعف دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےن رفام ا اکی تورت وک یلب یک فہج ےس ذعاب د ا ایگ ےسج اس ےن ابدنھ راھک اھت اہیں کت ہک فہ یلب رم یئگ افر فہ تورت ایس فہج ےس 

منہج ںیم دالخ وہیئگ افر ہی ہن اےس الھکیت یھت ہن الپیت یھت اےس ابدنوہ راھک افر اےس ہن وھچڑا ہک فہ زنیم ےک ڑیکے وکمڑے یہ 

 اھکیتیل۔

 دبعاہلل نب دمحم نب اامسء وجریہی نب اامسء انعف دبعاہلل رضحت دبعاہلل نب رمع نب اطخب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1356    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

نَص ب٩ ًلی ًبساَّلًلی ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٧آٍ اب٩ ٤ًزو سٌیس ٣٘بری ٧آٍ اب٩ ٤ًز وسٌیس ٣٘بری ٧آٍ اب٩ ٤ًزو  :  راوی

 سٌیس ٣٘بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ث٨ََ  ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ثَىٔی َنَِصُ ب٩ُِ  بُرٔیِّ و َحسَّ ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز َو  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًِلَی  َ ِبُس اِِل ًَ ا 

٨َاظُ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ف دیعس ربقمی انعف انب رمع فدیعس ربقمی انعف انب رمعف دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ رصن نب یلع دبعاالیلع دیبع اہلل نب رمع انعف انب رمع

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی دحثی رفاتی یک ےہ۔

رمعف دیعس ربقمی رضحت رصن نب یلع دبعاالیلع دیبعاہلل نب رمع انعف انب رمعف دیعس ربقمی انعف انب رمع فدیعس ربقمی انعف انب  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ جٌرف ٩ٌ٣ ب٩ ًیسٰی ٣اٟک ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ٩ٔ ب٩ِٔ ًٔیَسی  ٌِ ٩ًَِ ٣َ رَفٕ  ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ِبٔس اہللٔ َو ًَ ث٨ََاظ َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َّی اہللُ  ٥َ بَٔذَٟٔک  َػل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

اہرفؿ نب دبعاہلل نب دبعاہلل نب رفعج نعم نب ٰیسیع امکل انعف انب رمع اس دنس ےس یھب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےس یہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 ٰیسیع امکل انعف انب رمع اہرفؿ نب دبعاہلل نب دبعاہلل نب رفعج نعم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسہ ہظا٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوَکیب :  راوی

َّی  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ بَِت و َحسَّ ا٢َ ًُذِّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ اہللُ 

 َٟ ٤ٌَِٔضا َو ٥ِ تُِل َٟ َضا َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِِلَِرٔق ا٣َِزأَْة فٔی صٔزَّةٕ  ِٛ ٥َِٟ َتتِرُ  ٥ِ َتِشَ٘ٔضا َو



 

 

اوبرکبی دبعہ اشہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی تورت وک یلب 

 ڑا ہک فہ زنیم ےک ڑیکے وکمڑے یہ اھک یتیل۔یک فہج ےس ذعاب د ا ایگ اس ےن اس وک ہن الھک ا افر ہن الپ ا افر ہن اےس وھچ

 اوبرکبی دبعہ اشہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، خاٟس ب٩ حارث، ہظا٦ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا  َحارٔٔث و َحسَّ َحسَّ

أت اِِلَِرٔق  اؤیََة َحرَشَ ٌَ ٔ َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا َربََلِتَضا َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ  اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکبی اوباعمفہی، دمحم نب ینثم، اخدل نب احرث، اشہؾ اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

  ینثم، اخدل نب احرث، اشہؾاوبرکبی اوباعمفہی، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبس اٟزح٩٤ ابوہزیزہ، حرضت ابوہزیزہ ٣ح٤س  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس ا ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبْس أَِخبََر٧َا َو ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َ و َحسَّ ٚٔ أَِخب ا ا٢َ ٟزَّزَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َْز  ٌِ َر٧َا ٣َ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ  اٟزُّصِزٔیُّ َوَحسَّ ىَی َحٔسیٔث صَٔظا٦ ٌِ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

َوةَ   ُْعِ

رہی، دیمح نب دبع ارلنمح اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، ز

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس ینعم یک دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیمح نب دبع ارلنمح اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 یلب وک امرےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی صَُزیَِزَة 

٥َ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ   َوَس٠َّ

امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، اس دنس ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم،

 ےس رفاتی وقنمؽ ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اجونرفؿ وک الھکےن افر الپےن فاےل یک 

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اجونرفؿ وک الھکےن افر الپےن فاےل یک 

     1362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برک ابوػاٟح س٤ا٪، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ ُسَِمٕٓ ٣َِولَی أَبٔی برَِکٕ  ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ أ٪  َّ٤ ی َػأٟٕح اٟشَّ

َّی اہللُ َٓ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨َز٢ََ ٓٔیَضا  َٓ َوَجَس بٔئِّزا  َٓ َلُع  ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ ٕٙ اِطَتسَّ  ی ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َی٤ِٔشی برَٔطٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َب   رَشٔ

ِٟک٠ََِب ٩ِ٣ٔ  َّ صََذا ا ِس ب٠ََ َ٘ َٟ ا٢َ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ َّرَی ٩ِ٣ٔ ا إَٔذا ک٠َِْب ی٠ََِضُث یَأِک١ُُ اٟث َٓ َد  َّٟٔذی کَاَ٪  ث٥َُّ ََخَ َلٔع ٣ِٔث١ُ ا ٌَ ِٟ ا

ََٓظرَکَ اہللُ  ِٟک٠ََِب  َشَقی ا َٓ َّی َرقَٔی  ٔٔیطٔ َحً َٜطُ بٔ ُط ٣َاّئ ث٥َُّ أ٣ََِش َّٔ ٤ََْلَ ُخ َٓ ِٟبٔئَِز  ٨َز٢ََ ا َٓ َّ ٣ٔىِّی  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ب٠ََ َٗ َٟطُ  رَفَ  َِ َٓ َٟطُ   



 

 

َِٟبَضائ٥ٔٔ َِلَِجّزا ٔ ا ٨َا فٔی َصٔذظ َٟ بٕٔس َركَِبٕة أَِجزْ  َوإٔ٪َّ  َٛ ا٢َ فٔی ک١ُِّ  َ٘ َٓ 

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ایب رکب اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ارت رک اپین ایپ رھپ ابرہ  لک آ ا فملس ےن رفام ا اکی آدیم اکی راہتس ںیم لچ راہ اھت اےس تخس ایپس یگل اس ےن اکی ونکاں اپ ا اس ںیم

اس ےن اکی ےتک وک اہےتپن وہےئ داھکی وج ایپس یک فہج ےس ڑچیک اھک راہ اھت اس آدیم ےن  ااچ اس ےتک وک یھب ایپس یک اینت یہ دشت ےہ 

 ا افر اس ےتک وک الپ ا اہلل ےن اس یک ہی ینتج ےھجم یچنہپ یھت فہ ونکںیئ ںیم ارتا افر اانپ ومزہ اپین ےس رھب رک اےنپ ہنم ےس ڑکپ رک ابرہ  لک آ

یکین وبقؽ یک افر اےس اعمػ رکد ا احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک اؿ اجونرفں ںیم یھب امہرے ےئل ارج ف وثاب ےہ آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ رت رگج فاےل اجونر ںیم وثاب ےہ۔

  رکب اوباصحل امسؿ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اجونرفؿ وک الھکےن افر الپےن فاےل یک 

     1363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز ہظا٦ ٣ح٤س ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَة  َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ًَِت  ٨َزَ َٓ َلٔع  ٌَ ِٟ ٍَ َٟٔشا٧َطُ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ِس أَِز َٗ  ٕ ُٕ بٔبٔئِز ا َرأَِت ک٠َِّبا فٔی یَِو٦ٕ َحآرٕ یُٔلی ََٟضاأَ٪َّ ا٣َِزأَّة َبِٔیًّ رٔفَ  ُِ َٓ  َٟطُ ب٤ُٔوَٗٔضا 

اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی افہشح تورت  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح اشہؾ دمحم اوبرہریہ ریض اہلل

ےن رگیم ےک دؿ ںیم اکی ےتک وک ونکںیئ ےک ارد رگد ایپس یک فہج ےس اینپ زابؿ اکنےل رکچ اگلےت داھکی وت اس ےن اےنپ ومزے ںیم 

 اس ےتک ےک ےئل اپین اچنیھک سپ اس تورت یک ترفغت رک دی یئگ۔

 نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح اشہؾ دمحم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجونرفں ےک لتق اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اجونرفؿ وک الھکےن افر الپےن فاےل یک 

     1364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦ ایوب سدتیانی ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِدتَٔیانٔیِّ  ٩ِ أَیُّوَب اٟشَّ

 ِ٘ ِس کَاَز َي َٗ ٕة  ُٕ بَٔزٛٔیَّ ٥َ بَِی٤َ٨َا ک٠َِْب یُٔلی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َلُع إٔذِ َرأَِتطُ بَغٔیٌّ ٩ِ٣ٔ صَُزیَِزَة  ٌَ ِٟ ُت٠ُطُ ا

 ٔ اَیا بَىٔی إ َِ ََٟضا بٔطٔ َب رٔفَ  ُِ َٓ ِتُط إٔیَّاُظ  َ٘ ََٓش َٟطُ بٔطٔ  ِت  َ٘ اِسَت َٓ َضا  َٗ ًَِت ٣ُو ٨َزَ َٓ ائٔی١َ   رِسَ

اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رجری نب احزؾ اویب ایتخسین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

راہ اھت افر رقبی اھت ہک ایپس اےس الہک رک دے ااچکن ینب ارسالیئ یک افہشح توروتں ںیم  اہلل ےن رفام ا اکی اتک ونکںیئ ےک رگد رکچ اگل

ےس اکی افہشح ےن داھکی وت اس ےن اےنپ ومزے ںیم اپین اچنیھک اےس الپےن ےک ےیل افر اےس الپ ا وت اس یک ایس فہج ےس ترفغت رک دی 

 یئگ

 ایتخسین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رجری نب احزؾ اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ : ابب

 ...زامےن وک اگیل دےنی یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 تعن ےک ایبؿ ںیمزامےن وک اگیل دےنی یک امم

     1365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رسح رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ رضی  ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ِزٔو بِ  ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب و َحسَّ ثَىٔی یُو٧ُُص  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٕح َورَحِ ٩ٔ رَسِ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َٗ أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  و٢ُ  ُ٘ زَّ َوَج١َّ طٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ا٢َ اہللُ 

صِزُ بَٔیٔسَی ا٠َِّٟی١ُ َوا٨ََّٟضاُر  صَِز َوأ٧ََا اٟسَّ  َيُشبُّ اب٩ُِ آَز٦َ اٟسَّ

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 



 

 

رفامےت وہےئ انس اہلل زع فلج رفامےت ںیہ انب آدؾ زامےن وک اگیل داتی ےہ احالہکن ںیم زامہن وہں رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک 

 دؿ افر رات ریمے ہضبق ںیم ںیہ۔

 اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک اگیل دےنی یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زی، اب٩ ٣شیب ابوہزیزہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز اسحاٚ سٔیا٪، زہ :  راوی

 َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ًَزَّ َوَج١َّ یُِؤذٔیىٔی اب٩ُِ آَز٦َ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٠ُِّب ا٠َِّٟی١َ َوا٨ََّٟضاَر  َٗ ُ صِزُ أ صَِز َوأ٧ََا اٟسَّ  َيُشبُّ اٟسَّ

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع ااحسؼ ایفسؿ، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ ےس رفاتی

رفام ا اہلل زعفلج رفامےت ںیہ ہک انب آدؾ زامےن وک اگیل دے رک ےھجم اذیاء داتی ےہ احالہکن ںیم زامہن وہں ںیم دؿ رات وک رگدش داتی 

 وہں۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع ااحسؼ ایفسؿ، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک اگیل دےنی یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ :  راوی

٤َُِٟشیَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب 

َّی اہللُ  ٩ََّٟ أَ اہللٔ َػل و ُ٘ ًَل َي َٓ  ٔ صِز و٢ُ یَا َخِیَبَة اٟسَّ ُ٘ ًَزَّ َوَج١َّ یُِؤذٔیىٔی اب٩ُِ آَز٦َ َي ا٢َ اہللُ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ   ٔ صِز ٥ِ یَا َخِیَبَة اٟسَّ ُٛ َحُس

ُتُض٤َا ـِ َب َٗ إَٔذا ٔطئُِت  َٓ َِٟی٠َطُ َو٧ََضاَرُظ  ٠ُِّب  َٗ ُ صِزُ أ ِّی أ٧ََا اٟسَّ إٔن َٓ 



 

 

ارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دبع نب دیمح دبع

ہی ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل زعفلج رفامےت ںیہ ہک انب آدؾ ےھجم فیلکت داتی ےہ فہ اتہک ےہ اہےئ زامےن یک اناکیم سپ  م ںیم ےس وکیئ 

اکیم ویکہکن ںیم یہ زامہن وہں ںیم اس رات افر دؿ وک دباتل وہں افر بج ںیم اچوہں اگ اؿ دفونں وک دنب رک ہن ےہک اہےئ زامےن یک ان

 دفں اگ۔

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک اگیل دےنی یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابی ز٧از اْعد ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٤َُِِْٟٔرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ إ َٓ  ٔ صِز ٥ِ یَا َخِیَبَة اٟسَّ ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ا٢َ ََّل َي َٗ  ٥َ صِزُ َوَس٠َّ  ٪َّ اہلَل صَُو اٟسَّ

ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح ایب زاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا  م ںیم 

 ےس وکیئ اہےئ زامےن یک رخایب ہن ےہک ویکہکن اہلل یہ زامہن ےہ۔

 یب زاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 زامےن وک اگیل دےنی یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ہظا٦ اب٩ سْری٩ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ ََّل و َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

صِ  صِزُ َتُشبُّوا اٟسَّ إٔ٪َّ اہللَ صَُو اٟسَّ َٓ  َز 

زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ انب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا زامہن وک ربا الھب ہن وہک ویکہکن اہلل یہ زامہن ےہ۔



 

 

 اشہؾ انب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، رجری، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب اب٩ سْری٩ ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٗ

 ٥ِ ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ صِزُ َوََّل َي إٔ٪َّ اہلَل صَُو اٟسَّ َٓ صَِز  ٥ِ اٟسَّ ُٛ ٥َ ََّل َيُشبُّ أََحُس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٦َ اٟزَُّج١ُ  َػل إٔ٪َّ اِلرَکِ َٓ  ٦َ ٨َٔب اِلرَکِ ٌٔ ٠ِٟٔ

٤ُِِٟش٥ٔ٠ُ   ا

وبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس اجحج نب اشرع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب انب ریسنی ا

 وکیئ زامہن وک اگیل ہن دے ویکہکن اہلل اعتیل یہ زامہن ےہ افر ہن  م ںیم ےس وکیئ اوگنر وک رکؾ ےہک ویکہکن رکؾ وت املسمؿ آدیم ےہ۔

 ہاجحج نب اشرع، دبعارلزاؼ، رمعم، اویب انب ریسنی اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی، سٌیس ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زہز :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل یَِزَة 

َٓإٔ٪َّ الِ   ٦ْ وُٟوا ََکِ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َوَس٠َّ ٠ُِب ا َٗ  ٦َ  رَکِ

 رمعف اندق انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیعس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رکؾ ہن وہک

 ویکہکن رکؾ وت ومنم اک دؽ ےہ۔



 

 

 ہنعرمعف اندق انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیعس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٩ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، جزیز، ہظا٦ اب٩ سْر :  راوی

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ ََّل َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

٦َ اٟزَُّج١ُ  إٔ٪َّ اِلرَکِ َٓ  ٦َ ٨ٌََٔب اِلرَکِ ِٟ وا ا ٤ُِِٟش٥ٔ٠ُ ُتَش٤ُّ  ا

زریہ نب رحب، رجری، اشہؾ انب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا اوگنر اک انؾ رکؾ ہن روھک ویکہکن رکؾ درتقیقح املسمؿ آدیم ےہ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، رجری، اشہؾ انب ریسنی اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب، ًلی ب٩ حٔؽ ابوز٧از ابوہزیزہ،زہْر ب٩ رح :  راوی

 ًَ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ٕؽ َحسَّ ِٔ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َح ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٩ََّٟ أَ  و ُ٘ ٥َ ََّل َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ اہللٔ َػل ٠ُِب ا َٗ  ٦ُ ٤ََّا اِلرَکِ إ٧ٔ َٓ  ٦ُ ٥ِ اِلرَکِ ُٛ  َحُس

زریہ نب رحب، یلع نب صفح اوبزاند اوبرہریہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اینراشد رفام ا  م 

 ںیم وکیئ رکؾ ہن ےہک رکؾ وت رصػ ومنم اک دؽ یہ ےہ۔

 صفح اوبزاند اوبرہریہ،زریہ نب رحب، یلع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ رآٍ ًبسا :  راوی

ا٢َ َصَذا ٣َا حَ  َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  سَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٥ِ ٠ِٟٔ  َػل ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ٥َ ََّل َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٤ََّا َوَس٠َّ ٦َ إ٧ٔ ٨ٌَٔٔب اِلرَکِ

٤ُِِٟش٥ٔ٠ُ  ٦ُ اٟزَُّج١ُ ا  اِلرَکِ

 یک ر اؽ اہلل ےس رمفی رفا ات ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ اوگنر وک رکؾ ہن ےہک رکؾ وت رصػ املسمؿ آدیم یہ ےہ

 انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 اوگنر وک رکؾ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت وائ١ ب٩ ححز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًلی ب٩ خرش٦ ًیسٰی ب٩ یو٧ص، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، ح :  راوی

 َ٤ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص  ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی َي ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ َة ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ 

و ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨ََب ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔ ِٟ ىٔی ا ٌِ َِٟحِب٠َُة َي ُٗوُٟوا ا  ٩ِٜٔ ٦ُ َوَل  ُٟوا اِلرَکِ

یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، ہبعش، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ت لہ
د
ت لہ وہک۔ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رکؾ ہن وہک ہکلب 

د
 ینعی بنع افر 

 یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، ہبعش، امسک نب رحب، ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

  یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیماوگنر وک رکؾ ےنہک

     1376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز طٌبہ، س٤اک ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١، حرضت وائ١ ب٩ ححز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ و َحسَّ ٤ََة ب٩َِ َوائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

َِٟحِب٠َةُ  ٨ٌَُٔب َوا ِٟ ُٗوُٟوا ا  ٩ِٜٔ ٦ُ َوَل وُٟوا اِلرَکِ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی زریہ نب رحب، امثعؿ نب رمع ہبعش، امسک ہمقلع نب فالئ، 

ت لہ وہک۔
د
ت لہ ینعی بنع افر 

د
 رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رکؾ ہن وہک ہکلب 

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب رمع ہبعش، امسک ہمقلع نب فالئ، رضحت فالئ نب رجح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ومیل افر دیس اک االطؼ رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 ...ظفل دبع امة

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 ومیل افر دیس اک االطؼ رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 ظفل دبع امة

     1377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًل حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَل  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ًَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ٔئ  ٩ِ أَبٔیطٔ 

ًَبٔیُس اہللٔ  ًَِبٔسی َوأ٣ًََٔی ک٥ُُِّٜ٠ُ   ٥ِ ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ا٢َ ََّل َي َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِٜٔ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َوک١ُُّ نَٔشائ٥ُِٜٔ إ٣َٔاُئ اہللٔ َوَل

 َٓ َتاَی َو َٓ ١ِ ًَُُلمٔی َوَجارَٔیًٔی َو ُ٘  َتاتٔیَٟٔی

ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج الع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم 

ےس وکیئ ریما دنبہ ریمی ابدنی ہن ےہک  م بس اہلل اعتیل ےک دنبے وہ افر اہمتری بس تورںیت اہلل یک ابدن اں ںیہ نکیل اچک ے ہک فہ 

  ریما الغؾ ریمی ولڈنی ریما وجاؿ افر ریمی وجاؿ۔ےہک

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح الیعمس انب رفعج الع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 ومیل افر دیس اک االطؼ رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم ظفل دبع

 

 امة

     1378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٔع 

 ِّ ِبُس َرب ٌَ ِٟ ١ِ ا ُ٘ ََٓتاَی َوََّل َي  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ًَبٔیُس اہللٔ َوَل ک٥ُُِّٜ٠ُ  َٓ ًَِبٔسی   ٥ِ ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ٥َ ََّل َي ١ِ َسیِّسٔیَوَس٠َّ ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی  ی َوَل

نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ زریہ 

ر ریما دنبہ ہن ےہک سپ  م اہلل ےک دنبے وہ افر ہکلب اچےئہ ہک ریما ونوجاؿ ےہک افر ہن وکیئ الغؾ ریما رب ےہک ہکلب اچےئہ ہک ریما رسدا

 ےہک۔

 نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 ومیل افر دیس اک االطؼ رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 ظفل دبع امة

     1379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع :  راوی

ٌٔی ث٨ََا أَبُو َس اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََ و َحسَّ ٩ًَِ ٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ص٤َُا  ٍْ لِٔکَ ا َوٛٔی

ٔ ٣َِوََّلَی َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ  ِبُس َٟٔشیِّٔسظ ٌَ ِٟ ١ِ ا ُ٘ ٔ َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا َوََّل َي ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ َّ اِِل ًَز ٥ِ اہللُ  ُٛ إٔ٪َّ ٣َِوََّل َٓ اؤیََة  ٌَ

 َوَج١َّ 

، اشمع، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اؿ یک رفاتی ںیم اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اوبدیعس اجش فعیک

 ہی ااضہف ےہ ہک الغؾ اےنپ رسدار وک ریما ومیل ہن ےہک افر اوباعمفہی یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک اہمترا بس اک ومیل اہلل زعفلج ےہ۔

 شمعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اوبدیعس اجش فعیک، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 ومیل افر دیس اک االطؼ رکےن ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

 ظفل دبع امة

     1380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ :  راوی



 

 

ا٢َ َصَذ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا ٣َا َحسَّ

َّی اہللُ  ١ِ أَحَ اہللٔ َػل ُ٘ ٥َ ََّل َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠    ٥ٌِٔ ِ ٙٔ َربََّک أَك ٥ِ اِس ُٛ ُس

١ِ أَ  ُ٘ ١ِ َسیِّٔسی ٣َِوََّلَی َوََّل َي ُ٘ َِٟی ِّی َو ٥ِ َرب ُٛ ١ِ أََحُس ُ٘ ِئ َربََّک َوََّل َي َتاتٔی ًَُُلمٔیَربََّک َوؿِّ َٓ ََٓتاَی   ١ِ ُ٘ َی ِٟ ًَِبٔسی أ٣ًََٔی َو  ٥ِ ُٛ  َحُس

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی رفا ات ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

ر اےنپ رب وک فوض رکا دے افر ہن  م ںیم ےس وکیئ ریما رب رفام ا  م ںیم ےس وکیئ یسک وک ہی ہن ےہک ہک اےنپ رب وک الپ اےنپ رب وک الھک اف

ریمی ےہک ہکلب اچےئہ ہک ریما رسدار افر ریما ومیل ےہک افر ہن  م ںیم وکیئ ریما دنبہ افر ریمی دنبی ےہک ہکلب اچےئہ ہک فہ ریما وجاؿ افر 

 وجاؿ افر ریما الغؾ ےک اافلظ اامعتسؽ رکے۔

 رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یسک ااسنؿ ےک ےئلہ ریما بخ  وہ ث وہ ایگ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 بخ  وہ ث وہ ایگ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم یسک ااسنؿ ےک ےئلہ ریما

     1381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس َبَة َحسَّ

و ُ٘ ٥َ ََّل َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ص٤َُا  ِٔٔسی  ٩ََّٟ لِٔکَ ٥ِ َخبَُثِت َن ُٛ أََحُس

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َٗ یِٕب و  ٔسی َصَذا َحٔسیُث أَبٔی َُکَ ِٔ ََٟ٘ٔشِت َن  ١ِ ُ٘ ٩ِٜٔ َٟٔی ٩ِٜٔ َوَل ٥َِٟ یَِذَُکِ َل ٥َ َو  َوَس٠َّ

ؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم اشہ

 اہلل ےن اراشد رفام ا  م ںیم وکیئ ہی ہن ےہک ہک ریما بخ  وہ ث وہایگ ےہ ہکلب اچےئہ ہک فہ ےہک ریما بخ  تسس وہایگ ےہ دفرسی دنس ںیم

 اک ظفل ذموکر ںیہن۔
ْ

 

 
ِ
لَک

 

 بی دمحم نب العء، اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 یسک ااسنؿ ےک ےئلہ ریما بخ  وہ ث وہ ایگ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ :  راوی

 ٔ اؤَیَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ  و َحسَّ

 اوبرکبی اوباعمفہی اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 اوبرکبی اوباعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 یسک ااسنؿ ےک ےئلہ ریما بخ  وہ ث وہ ایگ ےنہک یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ی ا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨یٕ حرضت سہ١ ب٩ ح٨یٕ رضی اہلل تٌالٰی ابوكاہز رح٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب اب :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٕٕ و َحسَّ أ٣َُا٣ََة ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ ح٨َُِی

ٔسی٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ِٔ ََٟ٘ٔشِت َن  ١ِ ُ٘ َی ِٟ ٔسی َو ِٔ ٥ِ َخبَُثِت َن ُٛ ١ِ أََحُس ُ٘ ا٢َ ََّل َي َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب ایب اامہم نب لہس نب فینح رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ا  م ںیم وکیئ ہی ہن ےہک ہک ریما بخ  وہ ث وہ ایگ ےہ ہکلب اچےئہ ہک فہ ےہک ریما بخ  اکلہ وہ ایگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

 ےہ۔

 اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب ایب اامہم نب لہس نب فینح رضحت لہس نب فینح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کشم وک اامعتسؽ رکےن افر وھپؽ افر وخوبش وک فاسپ رک دےنی یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 کشم وک اامعتسؽ رکےن افر وھپؽ افر وخوبش وک فاسپ رک دےنی یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ طٌبہ، خ٠یس ب٩ جٌرف ابی نرضہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  رَفٕ  ٌِ ثَىٔی ُخ٠َِیُس ب٩ُِ َج َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔیٕس بٔی َنرِضَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َة 

ٔؼَْرْة َت٤ِ  َٗ ائٔی١َ  ا٢َ کَا٧َِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ بَىٔی إرِٔسَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٍَ ا٣َِزأََتِْٔن كَؤی٠ََتِْٔن ا ٔشی ٣َ

ْٙ ٣ُِل  ٠َ ِِ اتََّدَذِت رِٔج٠َِْٔن ٩ِ٣ٔ َخَظٕب َوَخاَت٤ّا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب ٣ُ ٤َِٟزِأََتِْٔن َٓ ٤َزَِّت بََِْن ا َٓ یٔب  ْٙ ث٥َُّ َحَظِتُط ٣ِٔشکّا َوصَُو أَكَِیُب اٟلِّ َب

َبُة یََسظُ  ٌِ َف ُط َٔ ََٜذا َوَن َِٟت بَٔیٔسَصا َص ا َ٘ َٓ ُٓوَصا  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ َي َٓ 

ت د  نب رفعج ایب رضنہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص
ل

 

ح
 اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ہبعش، 

ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ینب ارسالیئ ںیم اکی تورت وھچےٹ دق فایل یھت فہ دف ےبمل فایل تورت ےک اسھت یلچ یھت اس 

 یک وخوبش رھبی ےن اےنپ دفونں اپؤں زکلی ےک ونباےئ وہےئ ےھت افر اکی اوگن یھ  اےن یک ونبایئ وج دنب وہیت یھت رھپ اس ںیم کشم

وہیئ یھت افر بس ےس دمعہ وخوبش ےہ فہ اکی رفز اؿ دفونں توروتں ےک درایمؿ ےس وہ رک زگری وت ولگ اےس اچہپؿ ہن ےکس اس ےن 

 اےنپ اہھت ےک ااشرہ ےس اتب ا افر ہبعش ےن اےنپ اہھت ےک اسھت ااشرہ رکےک اتب ا۔

ت د  نب :  رافی
ل

 

ح
 رفعج ایب رضنہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ہبعش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 کشم وک اامعتسؽ رکےن افر وھپؽ افر وخوبش وک فاسپ رک دےنی یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧ا ٗس یزیس ب٩ ہارو٪، طٌبہ، خ٠یس ب٩ جٌرف ٣ش٤ز ابونرضہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ُِِٟشتَ  رَفٕ َوا ٌِ ٩ًَِ ُخ٠َِیٔس ب٩ِٔ َج َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ُث  َة یَُحسِّ ٨َا أَبَا َنرِضَ ٌِ اََّل َس٤ٔ َٗ ٤ٔزِّ 

ائٔی١َ حَ  ٥َ َذََکَ ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ بَىٔی إرِٔسَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٤ِِٟٔشُک أَبٔی َس َظِت َخاَت٤ََضا ٣ِٔشکّا َوا

یٔب   أَكَِیُب اٟلِّ

ت د  نب رفعج رمسم اوبرضنہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل رمعف ان دق سیدی نب اہر
ل

 

ح
فؿ، ہبعش، 

ہیلع فملس ےن ینب ارسالیئ یک اکی تورت اک ذترکہ رفام ا سج ےن اینپ اوگن یھ وک کشم ےس رھبا وہا اھت افر کشم بس ےس دمعہ وخوبش 



 

 

 ےہ۔

ت د  نب رفعج رمسم اوبرضنہ اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف ان دق سیدی نب اہ :  رافی
ل

 

ح
 رفؿ، ہبعش، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

 کشم وک اامعتسؽ رکےن افر وھپؽ افر وخوبش وک فاسپ رک دےنی یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     1386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ٣ْقی ابوبرک ًبساٟزح٩٤ ٣ْقی سٌیس ب٩ ابی ایوب ًبیساہلل ب٩ ابی جٌرف  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  ُئ َحسَّ ٤ُِِْٟقٔ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ث٨ََا أَبُو  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٔئ  ٤ُِِْٟقٔ ٩ًَِ ا ص٤َُا  ٕب لِٔکَ ٩ًَِ ِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

٩ًَِ أَبٔی صُ  ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِِلَِْعَ ًَ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َج ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی أَیُّوَب َحسَّ َّی اہللُ زَ َس ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة 

٤َِِٟح١ٔٔ٤ كَیُِّب اٟزِّیٔح  ُٕ ا ٔٔی َّطُ َخ إ٧ٔ َٓ ُظ  ًَل یَزُزُّ َٓ ٠ًََِیطٔ َریَِحاْ٪  َق   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ُْعٔ

 رفعج دبعارلنمح ارعج رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رقمی اوبرکب دبعارلنمح رقمی دیعس نب ایب اویب دیبع اہلل نب ایب

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا سج وک وھپؽ شیپ ایک ایگ وت فہ فاسپ ہن رکے ویکہکن فہ مک فزؿ افر

 دمعہ وخوبش اک احلم وہات ےہ۔

ایب اویب دیبعاہلل نب ایب رفعج دبعارلنمح  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، رقمی اوبرکب دبعارلنمح رقمی دیعس نب :  رافی

 ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وگتفگ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمکشم وک اامعتسؽ رکےن افر وھپؽ افر وخوبش وک فاسپ رک دےنی یک رکاتہ ےک

     1387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی ابوكاہز اح٤س ب٩ ًیسٰی اح٤س اب٩ وہب، ٣رخ٣ہ ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕ َوأَِح٤َ  ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َوأَبُو كَاصٔز ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس أ٪ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ أَِح٤َُس َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ ًٔیَسی 

ةٔ َُِْرَ  ا٢َ کَاَ٪ اب٩ُِ ٤ًََُز إَٔذا اِسَتِح٤ََز اِسَتِح٤ََز بٔاِِلَُٟوَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٣َُة  َ  أَِخبََرنٔی ٣َرِخَ ٍَ اِِل حُُط ٣َ ُٓوٕر َیرِطَ اةٕ َوبٔکَا ٔ ٣ُرَطَّ ة ُٟوَّ



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َصََٜذا کَاَ٪ َيِشَتِح٤ٔزُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ث٥َُّ 

اہرفؿ نب دیعس ایلی اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع ادمح انب فبہ، رخمہم انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ین ےتیل سج ںیم افر یسک زیچ وک ہن المےت افر یھبک تود ںیم اکوفر الم ےتیل ےھت رھپ رفام ا ہک رضحت انب رمع بج دوھین ےتیل وت تود یک دوھ

 ر اؽ اہلل یھب ایس رطح دوھین ےتیل ےھت۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع ادمح انب فبہ، رخمہم انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم : ابب

 ...رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًز اب٩ ًیی٨ہ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣یرسہ ٤ًزو ب٩ رشیس حرضت ٤ًزو ب٩ رشیس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ص٤َُا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز لِٔکَ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َة  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َز َحسَّ

ا٢َ ص١َِ ٣َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٣ّا  ًَ َّی اہللُ  ُِٓت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ا٢َ َرز َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یٔس  ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ َة ب٩ِٔ أَبٔی ًَ ٔ أ٣َُیَّ ز ٌِ َک ٩ِ٣ٔ ٔط ٌَ

 ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٠ِٔت َطِیْئ  َّی أَِنَظِستُطُ ٣ٔائََة بَِیٕت  اٟؼَّ ا٢َ صٔیِط َحً َ٘ َٓ ا٢َ صٔیِط ث٥َُّ أَِنَظِستُُط بَِیّتا  َ٘ َٓ أَِنَظِستُُط بَِیّتا  َٓ ا٢َ صٔیِط  َٗ 

ےس  رمعف اندق انب ایب رمع انب ہنییع ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی رضحت رمعف نب رشدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل

یب رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی دؿ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ  اار وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت اہیم نب ا

تلص ےک ااعشر ںیم ےس ھچک آےت ںیہ ںیم ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا انسؤ ںیم ےن اکی رعش انس ا آپ یلص 

فملس ےن رفام ا افر انسؤ رھپ ںیم ےن اکی افر رعش انس ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا زمدی انسؤ اہیں کت ہک ںیم ےن  ا رعش  اہلل ہیلع

 انسےئ۔



 

 

 رمعف اندق انب ایب رمع انب ہنییع ایفسؿ نب ہنییع، اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی رضحت رمعف نب رشدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًیی٨ہ ابزاہی٥ ب٩ ٣یرسہ ٤ًزو ب٩ رشیس يٌ٘وب ب٩ ًاػ٥، رشیس حرضت رشیس زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ ًبسہ ا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ةَ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ا  ٌّ ًَِبَسَة َج٤ٔی ٕب َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ یسٔ أَِو  و َحسَّ ٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ ًَ  ٩ًَِ

و ُ٘ ٌِ ٔ َي ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ طُ  َٔ ٥َ َخ٠ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ أَِرَز َٗ یٔس  ٔ ٩ًَِ اٟرشَّ ًَأػ٥ٕ   طٔ َب ب٩ِٔ 

زریہ نب رحب، ادمح نب دبعہ انب ہنییع اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی وقعیب نب اعمص، رشدی رضحت رشدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ  اار ایک ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔ رفاتی ےہ

زریہ نب رحب، ادمح نب دبعہ انب ہنییع اربامیہ نب رسیمہ رمعف نب رشدی وقعیب نب اعمص، رشدی رضحت رشدی ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٩٤ ٤ًزو ب٩ رشیس حٌی ب٩ یحٌی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ابزاہی٥ ب٩ ٣یرسہ حرضت ٤ًزو ب٩ رشیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َ٪ ح و َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ا ص٤َُا و َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ لِٔکَ

بِ  ًَ ا٢َ اِست٨ََِظَسنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ًَِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یٔس  ٔ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ اٟرشَّ  ٩ًَِ ائٔفٔیِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟلَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ سٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اہللُ   َػل

ا٢َ إِٔ٪ کَاَز ٟٔیُِش٥ُٔ٠ َوفٔی َحٔسیٔث  َٗ َة َوَزاَز  ٔ  ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ زٔظ ٌِ ِس کَاَز ُيِش٥ُٔ٠ فٔی ٔط َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  اب٩ِٔ ٣َِضٔسٓیٕ 

ییحی نب ییحی، رمتعم نب امیلسؿ زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب دبعارلنمح رمعف نب رشدی اربامیہ نب رسیمہ رضحت 



 

 

اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رعش زپےنھ اک اطمہبل  رمعف نب رشدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص

رفام ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ اس ںیم زمدی ااضہف ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا فہ املسمؿ وہےن ےک رقبی اھت 

 افر انب دہمی یک رفاتی ںیم ےہ ہک فہ اےنپ ااعشر ںیم املسمؿ وہےن ےک رقبی ےہ۔

، رمتعم نب امیلسؿ زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، دبعاہلل نب دبعارلنمح رمعف نب رشدی اربامیہ نب رسیمہ ییح نب ییحی :  رافی

 رضحت رمعف نب رشدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوجٌرف ٣ح٤س ب٩ ػباح ًلی ب٩ ححز سٌسی رشیک اب٩ ححز رشیک ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

رَفٕ ٣ُ  ٌِ ثَىٔی أَبُو َج ٩ًَِ َحسَّ یْک  ٕ أَِخبََر٧َا رَشٔ ا٢َ اب٩ُِ حُِحز َٗ یٕک  ٩ًَِ رَشٔ ا  ٌّ ٔسیُّ َج٤ٔی ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز بَّاحٔ َو ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ًَِبسٔ  َح٤َّ

ا٢َ أَ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر َزُب ک٤َٔ٠َُة ا ٌَ ِٟ زُ ک٤َٔ٠َٕة َتک٤ََّ٠َِت بَٔضا ا ٌَ ِط

 َٟبٔیٕس أَََّل ک١ُُّ َطِیٕئ ٣َا َخًَل اہلَل بَاك١ْٔ 

اوبرفعج دمحم نب ابصح یلع نب رجح دعسی رشکی انب رجح رشکی دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل 

الِطٌ،(  ہیلع فملس ےس رفاتی لقن رکےت
َ
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ںیہ ہک رعب ےک املکت رعش ںیم بس ےس دمعہ دیبل اک ہی رعش ےہ )أ

 آاگہ روہ! اہلل زعفلج ےک  اا بس زیچںی ابلط ںیہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرفعج دمحم نب ابصح یلع نب رجح دعسی رشکی انب رجح رشکی دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حات٥، اب٩ ٣ی٤و٪ اب٩ ٣ہسی سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ِ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُْ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة  ٕ َحسَّ ر



 

 

َٟبٔیٕس  أَبٔی ََٟضا َطأْعْ ک٤َٔ٠َُة  ا َٗ ُٚ ک٤َٔ٠َٕة  ٥َ أَِػَس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أَََّل ک١ُُّ َطِیٕئ ٣َا َخًَل اہلَل بَاك١ْٔ صَُزیَِزَة 

٠ِٔت أَِ٪ ُيِش٥َٔ٠  ُة ب٩ُِ أَبٔی اٟؼَّ  َوکَاَز أ٣َُیَّ

ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بس  دمحم نب اح م، انب ومیمؿ انب دہمی

ےس اچس ہملک ےسج اشرع اتہک ےہ فہ دیبل اک ہی وقؽ ےہ آاگہ روہ اہلل ےک  اا بس زیچںی ابلط ںیہ افر رقبی اھت ہک اہیم نب ایب تلص 

 املسمؿ وہ اجات۔

  دہمی ایفسؿ، دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، انب ومیمؿ انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زائسہ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ابوس٤٠ہ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ٩ًَِ َزائَٔسَة  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ و َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

أْعُ أَََّل ک١ُُّ َطِیٕئ ٣َا َخًَل اہللَ  َُٟط اٟظَّ ا َٗ ُٚ بَِیٕت  ا٢َ أَِػَس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ِٔت أَِ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  بَاك١ْٔ َوکَاَز اب٩ُِ أَبٔی اٟؼَّ

 ُيِش٥َٔ٠ 

ایفسؿ، زادئہ دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل انب ایب رمع 

ےن رفام ا اشرع ےک اوقاؽ ںیم بس ےس اچس وقؽ آاگہ روہ اہلل ےک  اا بس زیچںی ابلط ںیہ افر رقبی اھت ہک انب ایب تلص املسمؿ وہ 

 اجات۔

 ؿ، زادئہ دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر

َزاُئ أَََّل ک١ُُّ َطِیٕئ ٣َا َخًَل ا ٌَ َِٟتُط اٟظُّ ا َٗ ُٚ بَِیٕت  ا٢َ أَِػَس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ہلَل بَاك١ْٔ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع 

لقن یک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رعشا ےک ااعشر ںیم بس ےس اچس رعش آاگہ روہ اہلل ےک  اا بس زیچںی ابلط ںیہ، 

 ےہ۔

 اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، زَکیا، ارسائی١ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ یَّاَئ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ ًَِبسٔ ٩ًَِ أَبٔی َس٠َ  و َحسَّ ٤ََة ب٩ِٔ 

و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ََٟضا َطأْعْ ک٤َٔ٠َُة  اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا َٗ َٚ ک٤َٔ٠َٕة  أَِػَس

ًَلَی  َذَٟٔک  َٟبٔیٕس أَََّل ک١ُُّ َطِیٕئ ٣َا َخًَل اہلَل بَاك١ْٔ ٣َا َزاَز 

ییحی نب ییحی، زرک ا، ارسالیئ دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

 افر اہلل ہیلع فملس ےس انس رفامےت ےھت بس ےس اچس ہملک ےسج اشرع اتہک ےہ فہ دیبل اک ہی ہملک ےہ آاگہ روہ اہلل ےک  اا بس زیچںی افین ںیہ

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رپ ااضہف ںیہن رفام ا۔

 ییحی نب ییحی، زرک ا، ارسالیئ دبعاکلمل نب ریمع اوبہملس نب دبعارلنمح اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طبیہ حٔؽ ابو٣ٌاویہ ابوَکیب ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

ث٨ََا  اؤیَ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ اؤیََة و َحسَّ ٌَ ْؽ َوأَبُو ٣ُ ِٔ ث٨ََا َح ٤ًَِٔع ح و أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  َة لِٔکَ

٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ا٢َ أَبُو برَِکٕ إَّٔلَّ أَ  َٗ ّزا  ٌِ ِیّحا یَزٔیطٔ َخِْْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ ٔط َٗ ُٖ اٟزَُّج١ٔ  ٥َ َِلَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ َجِو ١ِ َیزٔیطٔ َوَس٠َّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ّؼا  ِٔ  ٪َّ َح

وباعمفہی اوبرکبی اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب ہیبش صفح ا

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آدیم ےک ٹیپ اک پیپ ےس رھب اجان رعش ےک اسھت رھب اجےن ےس رتہب ےہ۔

  اجش فعیک، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہیبش صفح اوباعمفہی اوبرکبی اوبدیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، یو٧ص ب٩ جبْر ٣ح٤س ب٩ سٌس حرضت سٌس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

رَفٕ َحسَّ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ُجَبِْر َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

ُٖ أََحسٔ  ا٢َ َِلَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ َجِو َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َس ِیّحا َیزٔیطٔ َخِْْر ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َٗ  ٥ِ ُٛ

ّزا ٌِ  َی٤َِت٠َٔئ ٔط

 نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ویسن نب ریبج دمحم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن دمحم نب ینثم، دمحم

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م ںیم یسک ےک ٹیپ اک پیپ ےس رھب اجان رعش ےک اسھت رھب اجےن ےس رتہب ےہ۔

  نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ویسن نب ریبج دمحم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رعش زپےنھ ایبؿ رکےن افر اس یک ذمتم ےک ایبؿ ںیم

     1398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ث٘فی ٟیث، اب٩ ہاز ٣ؼٌب ب٩ زبْر حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔب ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ یَُح٨َِّص ٣َِولَی ٣ُِؼ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َِٟیْث  ث٨ََا  فٔیُّ َحسَّ َ٘ ٌٔیٕس اٟثَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌٔیسٕ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس  ٔ اٟزُّبَِْر

َق َطأْعْ  زِٔد إٔذِ َْعَ ٌَ ِٟ ٥َ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ َنٔشْرُ ٣َ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َ٘ َٓ  ی٨ُِٔظُس 

ِیَلاَ٪ أَِو أ٣َِ  ٥َ ُخُذوا اٟظَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ّزاَػل ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ ٔط ِیّحا َخِْْر  َٗ ُٖ َرُج١ٕ  ِیَلاَ٪ َِلَِ٪ ی٤ََِت٠َٔئ َجِو  ٔشُٜوا اٟظَّ

ہبیتق نب دیعس یفقث ثیل، انب اہد بعصم نب زریب رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےہ ےھت ہک اکی اشرع ےس رعش زپےتھ وہےئ اسانم وہایگ وت ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا اطیشؿ فملس ےک رمہاہ اقمؾ رعج یک رطػ اج ر

 وک ڑکپ  ا اطیشؿ وک رفوک آدیم ےک ٹیپ اک پیپ ےس رھب اجان رعش ےک اسھت رھب اجےن ےس رتہب ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس یفقث ثیل، انب اہد بعصم نب زریب رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رند ریش وچرس ےنلیھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ااعشر ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 رند ریش وچرس ےنلیھک یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس س٠امی٪ ب٩ بزیسہ حرضت بزیسہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َ٪ بِ َحسَّ ٩ًَِ  ُس٠َامِیَ ٩ٔ بَُزیَِسَة 

َّ یََسُظ فٔی  ٤ََّا َػَب َٜأ٧َ َٓ  ٔ رَِزٔطْر
َّ ٌَٔب بٔاٟن َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٕ َوَز٣ٔطٔ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  َِٟح٥ٔ خ٨ِٔزٔیز

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث امیلسؿ نب ربدیہ رضحت ربدیہ ریض اہلل

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن رند ریش الیھک اس ےن اےنپ اہھت وک وگ ا زنخری ےک وگتش افر وخؿ ےس رگن ایل۔

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ہمقلع نب رمدث امیلسؿ نب ربدیہ رضحت ربدیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم : ابب

 ...وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک

     1400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز اب٩ ًیی٨ہ اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زہزی، حرضت ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ ا  ٌّ ی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔی

َٟ٘ٔیُت أَبَ  َّی  ١ُ َحً ِّی ََّل أَُز٣َّ ََُِْر أَن ی ٨ِ٣َٔضا  ٨ُِت أََری اٟزُِّؤیَا أُِْعَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َذ اٟزُّصِزٔیِّ  َٓ َتاَزَة  َٗ ا٢َ ا  َ٘ َٓ َٟطُ  َٔک  ُت ذَٟ ََکِ

 ٔ إ َٓ ِیَلأ٪  ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ و٢ُ اٟزُِّؤیَا ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ صُطُ َس٤ٔ ٥ِ ح٤ّ٠ُِا یرَِکَ ُٛ َذا َح٥َ٠َ أََحُس

ذِ بٔاہللٔ وَّ ٌَ َِٟیَت ٔ ثًََلثّا َو ٩ًَِ َيَشارٔظ ُِٔث  ٠َِی٨ِ ظُ  َٓ ٩َِٟ َترُضَّ ََّضا  َٓإ٧ٔ َصا   ٩ِ٣ٔ رَشِّ

رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع انب ہنییع انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم وخاب داتھکی سج ےس ریمی تیفیک اخبر یک یس وہ اجیت نکیل ںیم لبمک ہن افڑاتھ اھت اہیں کت ہک ںیم

ےس الم افر اؿ ےس اس اک ذترکہ ایک وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت 

دےھکی وج ہک  وخاب اہلل یک رطػ ےس وہات ےہ افر ربا وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس وہات ےہ بج  م ںیم ےس وکیئ ااسی انوگار وخاب

اےس ربا ولعمؾ وہ وت اچےئہ ہک اینپ ابںیئ رطػ نیت رمہبت وھتک دے افر اطیشؿ ےک رش ےس اہلل یک انپہ امےگن ویکہکن ااسی رکےن ےس 

 فہ وخاب اےس وکیئ اصقنؿ ہن  اچنہےئ اگ۔

 ت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع انب ہنییع انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣ولی آ٢ ك٠حہ ًبسربہ یحٌی سٌیس ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤٘٠ًہ ابوس٤٠ہ  :  راوی

 ابوٗتازہ، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس اٟ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٔس و َحسَّ ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ِبٔس َربِّطٔ َوَیِحٌَی ابِىَِی َس ًَ زَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِحَة َو

٥َ ٣ِٔث٠َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ َ ب٩ِٔ  ِو٢َ أ َٗ ٥ِ یَِذَُکِ فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ  َٟ بٔی ُط َو

 ُ١ ِّی ََّل أَُز٣َّ ََُِْر أَن ی ٨ِ٣َٔضا  ٨ُِت أََری اٟزُِّؤیَا أُِْعَ ُٛ  َس٤َ٠ََة 

دبعرہب ییحی دیعس دمحم نب رمعف نب ہمقلع اوبہملس اوباتقدہ، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل  انب ایب رمع ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح ومیل آؽ ہحلط

ح دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس ںیم اوبہملس اک وقؽ ںیم وخاب داتھکی سج ےس ریمی اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رط

 تیفیک اخبر یک یس وہ اجیت یھت نکیل ںیم اچدر ہن افڑاتھ اھت ذموکر ںیہن ےہ۔

دہ، رضحت اوباتقدہ انب ایب رمع ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح ومیل آؽ ہحلط دبعرہب ییحی دیعس دمحم نب رمعف نب ہمقلع اوبہملس اوباتق :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو  ث٨ََا إِٔسَح ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ثَىٔی رَحِ اََّل أَِخبََر٧َا ًَِبُس بِ و َحسَّ َٗ ٩ُ ح٤َُِیٕس 

ی ٣ٔ  َِٟیَص فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا أُِْعَ ٔ َو ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ٨َِضا َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص ًَ

ٔ حَْٔن َیُضبُّ ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔطٔ ثًََلَث  ًَلَی َيَشارٔظ  ِٙ ٠َِیِبُؼ  ٣َزَّإت َٓ

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی 

ےہ اؿ ںیم یھب رضحت اوبہملس اک وقؽ ذموکر ںیہن افر رضحت ویسن یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک بج فہ دنین ےس دیبار وہ وت نیت 

  اجبن وھتےک۔ابر اینپ ابںیئ

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیموخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس 
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ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ اب٩ ٨ٌٗب س٠امی٪ اب٩ بًل٢ یحٌی ب٩ سٌیس ابو س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠َةَ  ًَ ث٨ََا  ُت أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ب٩ِٔ 

و ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ َتاَزَة َي َٗ ُت أَبَا  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ُِٟح٥ُ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٢ُ اٟزُّؤِ ًَ یَا ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوا

ذِ بٔاہللٔ  وَّ ٌَ َِٟیَت ٔ ثًََلَث ٣َزَّإت َو ٩ًَِ َيَشارٔظ ُِٔث  ٠َِی٨ِ َٓ صُُط  ٥ِ َطِیّئا َیرِکَ ُٛ إَٔذا َرأَی أََحُس َٓ ِیَلأ٪  ُظ اٟظَّ ٩َِٟ َترُضَّ ََّضا  َٓإ٧ٔ َصا   ٩ِ٣ٔ رَشِّ

ًَلَیَّ   ١َ َ٘ ٨ُِت َِلََری اٟزُِّؤیَا أَِث ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ ٤َا أُبَأٟیَضا َٓ َٓ َِٟحٔسیٔث  ُت بَٔضَذا ا ٌِ ٤َا صَُو إَّٔلَّ أَِ٪ َس٤ٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ َجَب١ٕ 

دبع اہلل نب ہملسم انب بنعق امیلسؿ انب البؽ ییحی نب دیعس اوب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 وہےئ انس اےھچ وخاب اہلل یک رطػ ےس وہےت ںیہ افر ربے وخاب اطیشؿ یک ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت

رطػ ےس وہےت ںیہ بج  م ںیم ےس وکیئ اندنسپ زیچ وک دےھکی وت اینپ ابںیئ اجبن نیت رمہبت وھتک دے افر اس ےک رش ےس اہلل یک انپہ 

بج ےس ںیم ےن ہی دحثی  ین ےہ ںیم ا ےس وخاب یھب  امےگن ویکہکن فہ وخاب اےس وکیئ اصقنؿ ہن  اچنہےئ اگ رضحت اوبہملس ےن اہک

 داتھکی وج ھجم رپ اہپڑ ےس یھب ز ادہ فزین وہےت نکیل ںیم اؿ یک رپفاہ ہن رکات اھت۔

 دبعاہلل نب ہملسم انب بنعق امیلسؿ انب البؽ ییحی نب دیعس اوب ہملس نب دبعارلنمح، رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم
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٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث ب٩ سٌس ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر یحٌی ب٩ ٗتیبہ ٣ح :  راوی

 سٌیس ابوس٤٠ہ

 َ ث َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ُٗتَِیَبُة َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ  ىٔ و َحسَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ًَِبُس ا ی ٨َا 

٩ًَِ یَِحٌَی بِ  ُض٥ِ  ٕ ک٠ُُّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ فٔیَّ ح و َحسَّ َ٘ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اٟثَّ ٌٔیٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ٔ َس



 

 

َِٟیَص فٔی حَ  ٨ُِت َِلََری اٟزُِّؤیَا َو ُٛ إِٔ٪  َٓ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة  َٗ فٔیِّ  َ٘ َِٟحٔسیٔث َوَزاَز اٟثَّ ٔلَی آَٔخٔ ا ِو٢ُ أَبٔی َس٤َ٠ََة إ َٗ  ٕ ٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث َواب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی کَاَ٪  ٩ًَِ َج٨ِبٔطٔ ا  ٢ِ َِٟیَتَحوَّ َِٟحٔسیٔث َو  اب٩ُِ ُر٣ِٕح فٔی رَٔوایَةٔ َصَذا ا

، دبعاہلل نب ریمن ییحی نب دیعس اوبہملس اؿ اانسد ےس یھب ہی ہبیتق دمحم نب رحم، ثیل نب دعس دمحم نب ینثم، دبعاولاہب اوبرکب نب ایب ہبیش

دحثی رمفی ےہ یفقث یک دحثی ںیم ےہ اوبہملس ےن اہک ںیم ا ےس وخاب داتھکی اھت ابح  رفا ات ںیم اوبہملس اک ہی وقؽ ذموکر ںیہن افر 

  ا ا وہا اھت۔انب رحم یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک افر اچےئہ ہک اانپ ولہپ دبتلی رک ےل سج رپ 

 ہبیتق دمحم نب رحم، ثیل نب دعس دمحم نب ینثم، دبعاولاہب اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن ییحی نب دیعس اوبہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ ںیموخاب افر ایکس ریبعت ےک ایب :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبسربہ ب٩ سٌیس ابوس٤٠ہ اب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی ٌٔیٕس  و َحسَّ ًَِبسٔ َربِّطٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ًَِبٔس أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ 

 َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َتاَزَة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ِوُئ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  أَٟحُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ َواٟزُِّؤیَا اٟشَّ ا٢َ اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ

یِ  ذِ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ وَّ ٌَ َِٟیَت ٔ َو ٩ًَِ َيَشارٔظ ُِٔث  ٠َِی٨ِ َٓ َظ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  َٓرَکٔ ٩ِ٤َ َرأَی ُرِؤَیا  َٓ ِیَلأ٪  ُظ َوََّل یُِدبٔرِ بَٔضا اٟظَّ َلأ٪ ََّل َترُضُّ

إِٔ٪ َرأَی  َٓ ٠ِیُِبرٔشِ َوََّل یُِدبٔرِ إَّٔلَّ ٩ِ٣َ یُحٔبُّ أََحّسا  َٓ  ُرِؤیَا َحَش٨َّة 

اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دبعرہب نب دیعس اوبہملس انب دبعارلنمح رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل 

کین وخاب اہلل یک رطػ ےس افر ربے وخاب اطیشؿ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

یک رطػ ےس وہےت ںیہ سپ وج ااسی وخاب دےھکی سج ںیم وکیئ انوگار زیچ وہ وت اینپ ابںیئ رطػ وھتک دے افر اطیشؿ ےس اہلل یک انپہ 

اب دےھکی وت وخش وہ اجےئ افر امےگن ااسی رکےن ےس فہ وخاب وکیئ اصقنؿ ہن  اچنہےئ اگ افر ہن یسک وک ہی وخاب اتبےئ افر ارگ ااھچ وخ

 دفوتسں ےک العفہ یسک وک ہن اتبےئ۔

 اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دبعرہب نب دیعس اوبہملس انب دبعارلنمح رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس حرضت ابوس٤٠ہ رضی ابوبرک ب٩ خًلز باہلی اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ح٥ٜ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبسربہ اب٩  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا َِٟباصٔلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ٕ ا ز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ًَِبسٔ  َحسَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ب٩ُِ َج

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٌٔیٕس  ٨ُِت َِلََری اٟزُِّؤیَا  َربِّطٔ ب٩ِٔ َس ُٛ ا٢َ َوأ٧ََا  َ٘ َٓ َتاَزَة  َٗ ٠ََٓ٘ٔیُت أَبَا  ا٢َ  َٗ ٨ُِت َِلََری اٟزُِّؤَیا ت٤ُِزُٔؿىٔی  ُٛ إِٔ٪ 

أَٟحُة ٩ِ٣ٔ اہللٔ  و٢ُ اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َّی َس٤ٔ ُت٤ِزُٔؿىٔی َحً إَٔذا َرأَیَٓ ًَل  َٓ َٓ ٥ِ ٣َا یُٔحبُّ  ُٛ أََحُس

وَّذِ بٔاہللٔ  ٌَ َِٟیَت ٔ ثًََلثّا َو ٩ًَِ َيَشارٔظ  ١ُِٔ ٠َِیِت َٓ ُظ  ِث بَٔضا إَّٔلَّ ٩ِ٣َ یُٔحبُّ َوإِٔ٪ َرأَی ٣َا یرَِکَ َصا َوََّل یَُحسِّ ِیَلأ٪ َورَشِّ ٩ِ٣ٔ رَشِّ اٟظَّ

ظُ  ٩َِٟ َترُضَّ ََّضا  إ٧ٔ َٓ ِث بَٔضا أََحّسا   یَُحسِّ

الخد ابیلہ ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعرہب انب دیعس رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب 

رک دےتی ہک ںیم ا ےس وخاب داتھکی وج ےھجم امیبر رک دےتی ےھت ںیم اوباتقدہ ےس الم وت اوہنں ےن اہک ںیم ا ےس وخاب داتھکی اھت وج ےھجم امیبر 

کت ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس کین وخاب اہلل یک رطػ ےس وہےت ںیہ سپ ارگ  م ںیم ےس وکیئ ااسی وخاب  ےھت اہیں

 دےھکی ےسج فہ دنسپ رکات وہ وت  ااےئ اےنپ دفتس ےک یسک وک ایبؿ ہن رکے افر ارگ ااسیوخاب دےھکی ےسج فہ اندنسپ رکات وہ وت اینپ ابںیئ

فر اہلل ےس اطیشؿ یک افر وخاب ےک رش ےس انپہ امےگن افر یسک وک یھب ہی وخاب ایبؿ ہن رکے افر اس اجبن نیت ابر وھتک دے ا

 وخاب ےس اس وک اصقنؿ ہن ےچنہپ اگ۔

 اوبرکب نب الخد ابیلہ ادمح نب دبعاہلل نب مکح دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعرہب انب دیعس رضحت اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس، ٟیث، اب٩ ر٣ح ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی  َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز



 

 

 َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ ٌِٔذ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ اہللُ  َِٟیِشَت ٔ ثًََلثّا َو ٩ًَِ َيَشارٔظ  ِٙ ٠َِیِبُؼ َٓ صَُضا  ٥ِ اٟزُِّؤیَا یرَِکَ ُٛ ا٢َ إَٔذا َرأَی أََحُس َٗ ِیَلأ٪ طُ 

٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی کَاَ٪  ٩ًَِ َج٨ِبٔطٔ ا  ٢ِ َِٟیَتَحوَّ  ثًََلثّا َو

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعت

  م ںیم ےس وکیئ ااسی وخاب دےھکی ےسج فہ اندنسپ رکات وہ وت اینپ ابںیئ اجبن نیت ابر وھتک دے افر اطیشؿ ےس نیت ابر اہلل یک انپہ امےگن

 افر اچےئہ ہک اےنپ اس ولہپ وک دبتلی رک ےل سج رپ ےلہپ اھت۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، ًبساٟوہاب ث٘فی ایوب سدتیانی ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِدتَٔیانٔیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب اٟشَّ فٔیُّ 

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َتِٜٔذُب َو  َِٜس ُرِؤیَا ا ٥ِ َت َٟ تََرَب اٟز٣ََّاُ٪  ِٗ ا٢َ إَٔذا ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ُُِٜٗ َحٔسیثّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ُُِٜٗ ُرِؤیَا أَِػَس ا أَِػَس

أَٟحةٔ  ةٔ َواٟزُِّؤَیا ثًََلثَْة رَفُِؤَیا اٟؼَّ ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ َخ٤ِٕص َوأَِرَب ی ٩ِ٣ٔ اہللٔ َوُرِؤَیا َتِحزٔی٩ْ َوُرِؤَیا ا  برُِشَ

 ُٛ إِٔ٪ َرأَی أََحُس َٓ َشطُ  ِٔ ٤َِٟزُِئ َن ُث ا ا یَُحسِّ ِیَلأ٪ َوُرِؤیَا ٤٣َّٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ ِث بَٔضا ا٨َّٟاَض  ٠ُِیَؼ١ِّ َوََّل یَُحسِّ َٓ  ٥ِ ُ٘ ٠َِی َٓ ُظ  ٥ِ ٣َا یرَِکَ

َُٟط اب٩ُِ  ا َٗ َِٟحٔسیٔث أ٦َِ  ًَل أَِزرٔی صَُو فٔی ا َٓ ی٩ٔ  ِیُس ثََباْت فٔی اٟسِّ َ٘ ِٟ ١َّ َوا ُِ ِٟ ُظ ا ِیَس َوأََِکَ َ٘ ِٟ  ٔسْرٔی٩َ  َوأُحٔبُّ ا

ین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل دمحم نب ایب رمع یکم، دبعاولاہب یفقث اویب ایتخس

ہیلع فملس ےن رفام ا بج زامہن رقبی آاجےئ اگ وت رقبی رقبی املسمؿ اک وخاب وھجاٹ ہن وہاگ افر  م ںیم ےس وج ابت ںیم اچس وہاگ اس اک 

اںاوساں ہصح ےہ افر وخاب یک نیت ااسقؾ ںیہ کین وخاب اہلل یک وخاب یھب اچس وہاگ افر املسمؿ اک وخاب وبنت ےک ازجاء ںیم

 
 

ی
 ےس ت

رطػ ےس اشبرت ںیہ افر نیگمغ رکےن فاےل وخاب اطیشؿ یک رطػ ےس ںیہ افر رسیتی مسق ےک وخاب ااسنؿ ےک اےنپ دؽ ےک 

ا وہ اجےئ افر امنز زپوہ افر ااسی وخاب ایخالت وہےت ںیہ سپ ارگ  م ںیم ےس وکیئ ااسی وخاب دےھکی وج اےس انوگار وہ وت اچےئہ ہک ڑھک

ولوگں وک ایبؿ ہن رکے رافی ےن اہک ںیم ڑیب اں وخاب ںیم دنسپ رکات وہں افر وطؼ دےنھکی وک انوگار اتھجمس وہں افر ڑیب اں دنی ںیم 

 اثتب دقیم ےہ افر ںیم ںیہن اجاتن ہک ہی دحثی ےہ  ا انب ریسنی اک اانپ وقؽ۔



 

 

 یکم، دبعاولاہب یفقث اویب ایتخسین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ایب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن

     1409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب :  راوی

 َٗ ٔ َو ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِٟ و َحسَّ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة ا٢َ فٔی ا َٗ َحٔسیٔث 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ی٩ٔ َو ِیُس ثََباْت فٔی اٟسِّ َ٘ ِٟ ١َُِّ َوا ِٟ ُظ ا ِیُس َوأََِکَ َ٘ ِٟ حٔبُىٔی ا ٌِ ُی ٕة َٓ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ ٥َ ُرِؤیَا ا

 ٔ ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّة  َوأَِرَب

ارلزاؼ، رمعم، اویب اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک دمحم نب راعف دبع

ےھجم ڑیب اں دنسپ افر وطؼ اندنسپ ںیہ افر ڑیب اں دنی ںیم اثتب دقیم ےہ افر یبن ےن اراشد رفام ا ومنم ےک وخاب ازجاء وبنت ںیم 

 ےس ایھچںاوساں ہصح ںیہ۔

  نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، اویبدمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ ح٤از اب٩ زیس ایوب ہظا٦ ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب َوصَٔظا٦ْ  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٍٔ َحسَّ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ِٗ َحسَّ ا٢َ إَٔذا ا َٗ تَرََب اٟز٣ََّاُ٪ صَُزیَِزَة 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟ َِٟحٔسیَث َو َٚ ا  َوَسا

اوبرعیب امحد انب زدی اویب اشہؾ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ماتم ےک رقبی، ابح  دحثی ابمرہک 

  ہیلع فملس اک ذرک ںیہن ےہ۔زگر یکچ افر اس دنس ںیم یبن یلص اہلل

 اوبرعیب امحد انب زدی اویب اشہؾ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم وخاوبں ےک اہلل یک رطػ

     1411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اذُ  ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ٣ُ ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ  و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ب٩ُِ صَٔظا٦

 ٔ ِٟکًََل٦ ٔ ا ٔلَی َت٤َا٦ ١َّ إ ُِ ِٟ ُظ ا َٟطُ َوأََِکَ ِو َٗ َِٟحٔسیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِزَرَد فٔی ا َّی اہللُ  ٥ِ یَِذَُکِ اٟزُِّؤیَا جُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٟ ٕة َو زِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ

 ٔ ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّة  َوأَِرَب

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت

ر وخاب وبنت ےک ازجاء ےس ایھچںاوساں ہصح وہےت ںیہ افر اس دحثی ںیم اانپ وقؽ ںیم وطؼ وک اندنسپ رکات وہں درج ںیہن ایک اف

 ںیہ یھب ذرک ںیہن ایک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوزاؤز زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی طٌبہ، ًبیساہلل  :  راوی

 ٣ٌاذ طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  رَفٕ َوأَبُو َزاُوَز ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبُس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

بَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َضِ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ اذٕ َوا٠َّٟ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ٩ًَِ ٔسٓیٕ ک٠ُُّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ُة 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٕة أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ ٥َ ُرِؤَیا ا َّ٠

 ٔ ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّة  َوأَِرَب

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، اوبداؤد زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی ہبعش، دیبع اہلل نب اعمذ ہبعش، اتقدہ، اسن نب امکل،

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ومنم ےک وخاب وبنت ےک ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ



 

 

 ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زجء وہےت ںیہ۔

دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، اوبداؤد زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی ہبعش، دیبعاہلل نب اعمذ ہبعش، اتقدہ، اسن  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل، ابعدہ نب اصتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1413    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ثابت ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أٟٕک 

٥َ ٣ٔثِ  َٔک َوَس٠َّ  ١َ ذَٟ

دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اثتب نب اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی 

 ابمرہک رفاتی یک ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اثتب نب اسن نب امکل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس ب٩ ح٤یسًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب ابوہ :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٤ُِٟؤِ  ٥َ إٔ٪َّ ُرِؤَیا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل ة ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٕة َوأَِرَب  ٩ٔ٣ٔ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ

دبع نب دیمحدبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اراشد رفام ا ومنم ےک وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زجء ںیہ۔

 دبع نب دیمحدبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ؿ ںیموخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایب

     1415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤ٌی١ ب٩ خ٠ی١ ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، اب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِِل  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز َِٟد٠ٔی١ٔ أَِخبََر٧َا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبٔیو َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ  ٤ًَِٔع ح و َحسَّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل َحسَّ

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ َیَزاصَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُرِؤیَا ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕ أَبٔی َػأٟٕح  َٟطُ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز  ا أَِو تُزَی 

 ٔ ة ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٕة َوأَِرَب أَٟحُة ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ  اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ

الیعمس نب لیلخ یلع نب رہسم، اشمع، انب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

وج فہ داتھکی ےہ  ا اےس داھک ا اجات ےہ افر انب رہسم یک دحثی ںیم ےہ ہک کین اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا املسمؿ اک وخاب 

 وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زجء ںیہ۔

 الیعمس نب لیلخ یلع نب رہسم، اشمع، انب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی ٛثْر ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ یحٌی  :  راوی

و٢ُ َحسَّ  ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ثْٔر َٛ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة 

 ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ة ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٕة َوأَِرَب أٟٔح ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ ٔستَّ ا٢َ ُرِؤیَا اٟزَُّج١ٔ اٟؼَّ َٗ  ٥َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ہیلع فملس  ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک اوبہملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل

 رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا کین آدیم ےک وخاب وبنت ےک ایھچسیل ازجاء ںیم ےس اکی زجء ےس رفاتی

 ںیہ۔

 ییحی نب ییحی، دبعاہلل نب ییحی نب ایب ریثک اوبہملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساٟؼ٤س رحب اب٩ طساز یحٌی ب٩ ابی ٛثْر٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز ًلی اب٩ ٣بارک اح٤س ب٩ ٨٣ذر ًب :  راوی

٤َُِٟباَرٔک ح و حَ  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ًَلٔیٌّ َي ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا و َحسَّ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا سَّ

ىٔی اب٩َِ  ٌِ ْب َي ث٨ََا رَحِ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ  ٔ ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ثْٔر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ص٤َُا  ٕ لِٔکَ از  َطسَّ

دمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع یلع انب ابمرک ادمح نب ذنمر دبعادمصل رحب انب دشاد ییحی نب ایب ریثک، اؿ دفونں اانسد ےس یھب ہی دحثی 

 رمفی ےہ۔

 ادمح نب ذنمر دبعادمصل رحب انب دشاد ییحی نب ایب ریثکدمحم نب ینثم، امثعؿ نب رمع یلع انب ابمرک  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ صُزَ  و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل یَِزَة 

٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ثْٔر َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث   َوَس٠َّ

 ہیلع دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل

 فملس ےس ایس رطح دحثی ابمرہک رفاتی یک ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ اب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ًَ َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ا َحسَّ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ٍٕ َبَة َحسَّ ٔ ٩ِ ٧َآ

أَٟحُة ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ َسبِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزُِّؤیَا اٟؼَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ة  ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم انب ریمن، دبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا کین وخاب وبنت ےک رتس ازجاء ںیم ےس اکی زجء ںیہ۔

 نب ریمن، دبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبنت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیم

     1420    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ًبیساہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ بَٔضَذا اِْل ث٨ََا َیِحٌَی  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ٔ و َحسَّ  ِس٨َاز

 ییحی دیبع اہلل اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔ انب ینثم دیبع اہلل نب دیعس

 انب ینثم دیبعاہلل نب دیعس ییحی دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 ت اک زجء وہےن ےک ایبؿ ںیموخاوبں ےک اہلل یک رطػ ےس افر وبن

     1421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ اب٩ ر٣ح ٟیث، ب٩ سٌس اب٩ رآٍ اب٩ ابی ٓسیک ؿحاک اب٩ ًث٤ا٪ ٧آٍ ٟیث، ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت ٧آٍ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ًَِ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََاظ  ىٔی  و َحسَّ ٌِ اُک َي حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َرآ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس

ٍْ َحٔشِبُت أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٔ ا٢َ ٧َآ َٗ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث  ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  ا٢َ ُجزِْئ اب٩َِ ًُِث٤َاَ٪ لِٔکَ َٗ ٌَْٔن    ٩ِ٣ٔ َسِب

 ٔ  ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبُوَّة

ہبیتق انب رحم ثیل، نب دعس انب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف ثیل، انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 



 

 

 ےس اکی زجء ںیہ۔رفاتی ےہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک وخاب وبنت ےک رتس ازجاء ںیم 

 ہبیتق انب رحم ثیل، نب دعس انب راعف انب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف ثیل، انعف انب رمع رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ دییبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رف

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ داھکی ےک ایبؿ ںیم

     1422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبیٍ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ًتکی ح٤از اب٩ زیس ایوب ہظا٦ ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَیُّوُب  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٍٔ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَ َحسَّ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ بٔی صَُزیِزََة  َوصَٔظا٦ْ 

ِیَلاَ٪ ََّل  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  ٥َ ٩ِ٣َ َرآنٔی فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ١ُ بٔیَٗ   یََت٤َثَّ

ی امحد انب زدی اویب اشہؾ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ک

 

عت

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد 

 ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکن اطیشؿ ریمی وصرت اایتخر ںیہن رک اتکس۔

ی امحد انب زدی اویب اشہؾ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبعیب امیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ داھکی ےک ایبؿ ںیم

     1423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز رح٠٣ہ اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة  ٔ َورَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَ و َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

 َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ َرآنٔی فٔی ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ََّا َرآنٔی فٔی أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  َٜأ٧َ َوةٔ أَِو َل َ٘ َِٟی َشََْرانٔی فٔی ا

ِیَلاُ٪ بٔی َوةٔ ََّل یََت٤َث١َُّ اٟظَّ َ٘ َِٟی  ا

 انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اوباطرہ رحہلم



 

 

ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی رقنعبی فہ ےھجم دیباری ںیم دےھکی اگ  ا وگ ا ہک اس 

 ریمی لکش ف وصرت ںیہن اایتخر رک اتکس۔ ےن ےھجم دیباری ںیم داھکی اطیشؿ

 اوباطرہ رحہلم انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿ ںیموخاب افر ایکس ریبعت ےک :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ داھکی ےک ایبؿ ںیم

     1424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّٙ  َو َِٟح ِس َرأَی ا َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َرآنٔی  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َتاَزَة  َٗ  أَبُو 

اوبہملس رضحت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی قیقحت اس ےن قح 

 وک یہ داھکی۔

 ت اوباتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبہملس رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ داھکی ےک ایبؿ ںیم

     1425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، زہزی ایاض :  راوی

ًَِمِّ  ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟحسٔ َحسَّ ََٓذََکَ ا ا   ٌّ یَثِْٔن َج٤ٔی

 بٔإِٔس٨َاَزیِض٤َٔا َسَواّء ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث یُو٧َُص 

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، زرہی ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 زریہ نب رحب، وقعیب نب اربامیہ، زرہی ا اس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ داھکی ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر٣ح ابی زبْر حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، اب٩ :  راوی

 ِ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَْ ث٨ََا اب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی و َحسَّ ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ر

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َرآن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ُٛ اہللُ  ا٢َ إَٔذا َح٥َ٠َ أََحُس َٗ ١َ فٔی ُػوَرتٔی َو ِیَلأ٪ أَِ٪ یََت٤َثَّ َّطُ ََّل ی٨ََِبغٔی ٠ٟٔظَّ ِس َرآنٔی إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَل ی فٔی ا٨َِّٟو٦ٔ  َٓ  ٥ِ

 ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ِیَلأ٪ بٔطٔ فٔی ا ٔب اٟظَّ ٌُّ  یُِدبٔرِ أََحّسا بَٔت٠َ

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم ایب زریب رضحت اجرب ریض اہلل اعت

ےن ےھجم دنین ںیم داھکی قیقحت اس ےن ےھجم یہ داھکی ویکہکن اطیشؿ ےک ےئل ہی ابت انمبس ںیہن فہ ہک ریمی وصرت اایتخر رکے افر 

  اطیشؿ  اتلیھ ےہ۔بج  م ںیم ےس وکیئ ربا وخاب دےھکی وت یسک وک ہن اتبےئ ہک وخاب ںیم اس ےک اسھت

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، انب رحم ایب زریب رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

  ےن ےھجم وخاب ںیم داھکی اس ےن قیقحت ےھجم یہ داھکی ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ سج

     1427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح زَکیا ب٩ اسحاٚ ابو زبْر حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا َرِوْح َحسَّ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ وَُّل و َحسَّ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَِْر َٙ َحسَّ یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا َزََکٔ

َُّط ََّل ی٨ََِبغٔی ٠ٟٔظَّ  إ٧ٔ َٓ ِس َرآنٔی  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َرآنٔی فٔی ا٨َِّٟو٦ٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  َظبََّط بٔیِیَلأ٪ أَِ٪ یَتَ َٗ

دمحم نب اح م، رفح زرک ا نب ااحسؼ اوب زریب رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن 

 دنین ںیم ےھجم داھکی وت قیقحت ےھجم یہ داھکی ویکہکن اطیشؿ ےک ےئل انمبس ںیہن ہک فہ ریمی اشمتہب اایتخر رک ےل۔

  اح م، رفح زرک ا نب ااحسؼ اوب زریب رضحت اجرب نب دبعاہللدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ے یک ربخ ہن دےنی یک ایبؿ ںیم

 

ی
 
ھلب

ک

 ...وخاب ںیم اطیشؿ ےک اےنپ اسھت 

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب



 

 

ے یک ربخ ہن دےنی یک ایبؿ ںیموخاب 

 

ی
 
ھلب

ک

 ںیم اطیشؿ ےک اےنپ اسھت 

     1428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابوزبْر، جابز، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُر  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث 

 ٌُ ٔ أ٧ََا أَتَّب َٓ  ٍَ ٔل ُٗ ِّی َح٤ِ٠َُت أَ٪َّ َرأِٔسی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ابٓٔیٕ َجائَطُ  ا٢َ ِٔلَِْعَ َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ اہللُ  زََجزَُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ٥َ  ُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ِیَلأ٪ بَٔک فٔی ا ٔب اٟظَّ ٌُّ ا٢َ ََّل تُِدبٔرِ بَٔت٠َ َٗ  َو

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت

ےن آرک رعض ایک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ےہ ہک ریما رس اکٹ د ا ایگ ےہ افر ںیم اس ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اکی ارعایب 

 ےک ےھچیپ اجات وہں وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ڈااٹن افر رفام ا اےنپ اسھت اطیشؿ ےک ےنلیھک یک ربخ ہن دف۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، اوبزریب، اجرب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے یک ربخ ہن دےنی یک ایبؿ ںیم

 

ی
 
ھلب

ک

 وخاب ںیم اطیشؿ ےک اےنپ اسھت 

     1429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًث٤ا :  راوی

ا٢َ َجاَئ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ و َحسَّ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ابٔیٌّ إ أَِْعَ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٔ ًَلَی أَثَزٔظ َٓاِطَتَسِزُت  َد  َتَسرِحَ َٓ َب  أَ٪َّ َرأِٔسی ُُضٔ َٛ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرأَیُِت فٔی ا َ٘ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ

ِیَلأ٪ بَٔک فٔی ٨َ٣َا٣ٔ  ٔب اٟظَّ ٌُّ ِث ا٨َّٟاَض بَٔت٠َ ابٔیِّ ََّل تَُحسِّ ِْعَ
٥َ ِْٟٔلَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َک َو

ِیَلأ٪ بٔطٔ فٔی ٨َ٣َا٣ٔطٔ  ٔب اٟظَّ ٌُّ ٥ِ بَٔت٠َ ُٛ ث٩ََّ أََحُس ا٢َ ََّل یَُحسِّ َ٘ َٓ ُس یَِدُلُب  ٌِ ٥َ َب  َوَس٠َّ

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ارعایب

دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ریما رس اکاٹ ایگ ےہ رھپ فہ ڑلاتکھ وہا اج راہ ےہ افر 

وگں ےس ایبؿ ہن رکف ںیم اس ےک ےھچیپ ےھچیپ دفڑات وہں وت ر اؽ اہلل ےن ارعایب ےس رفام ا اےنپ اسھت وخاب ںیم اطیشؿ ےک ےنلیھک اک ول

افر اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ےک دعب ہبطخ دےتی وہےئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 



 

 

 رفام ا  م ںیم ےس وکیئ اےنپ اسھت وخاب ںیم اطیشؿ ےک ےنلیھک وک ایبؿ ہن رکے۔

 ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

ے یک ربخ ہن دےنی یک ایبؿ ںیم

 

ی
 
ھلب

ک

 وخاب ںیم اطیشؿ ےک اےنپ اسھت 

     1430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس ا٢َ َجاَئ ی ُس و َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ

أَ٪َّ َرأِٔسی َٛ ٨َ٤َِٟا٦ٔ  ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َرأَیُِت فٔی ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی اہللُ  َرُج١ْ إ ٔحَک ا٨َّٟٔيیُّ َػل ـَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ ٔل ُٗ

ِیَل  ٌَٔب اٟظَّ َٟ ا٢َ إٔذَا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ ٥َِٟ ٥ِ َو ُٛ ٌَٔب بٔأََحٔس ِث بٔطٔ ا٨َّٟاَض َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی برَِکٕ إٔذَا ُٟ ًََٓل یَُحسِّ ٥ِ فٔی ٨َ٣َا٣ٔطٔ  ُٛ اُ٪ بٔأََحٔس

ِیَلاَ٪   یَِذَُکِ اٟظَّ

 یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہیبش اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن

ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن وخاب ںیم داھکی وگ ا ہک ریما رس اکٹ د ا ایگ یبن یلص اہلل 

ہیلع فملس پ س زپے افر رفام ا بج  م ںیم ےس یسک ےک اسھت اس ےک وخاب ںیم اطیشؿ ےلیھک وت اےنپ اس وخاب اک ولوگں ےس ذترکہ ہن 

 ف افر اوبرکب یک رفاتی ںیم ےہ بج  م ںیم ےس یسک ےک اسھت الیھک اجےئ افر اطیشؿ اک ذرک ںیہن ایک۔ایک رک

 اوبرکب نب ایب ہیبش اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وخاوبں یک ریبعت ےک ایبؿ ںیم

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں یک ریبعت ےک ایبؿ ںیم

     1431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ،حاجب ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ رحب زبیسی زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ، اب٩ ًباض اب :  راوی



 

 

٩ًَِ ًُبَِیسٔ  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ أَِخبََرنٔی اٟزُّصِزٔیُّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا َحأجُب ب٩ُِ ا ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ اب٩َِ َحسَّ  اہللٔ ب٩ِٔ 

ُث أَ٪َّ َرُجًّل  حٔیٔيیُّ  ًَبَّإض أَِو أَبَا صَُزیَِزَة کَاَ٪ یَُحسِّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَِبٔس اہللٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ  َٟطُ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ُى  ِٔ ًَبَّإض ٩ٔ ًُتَِبَة أَِخبَرَ َوا٠َّٟ ُظ أَ٪َّ اب٩َِ 

ِّی أََر  ٔن ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُجًّل أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٕ کَاَ٪ یَُحسِّ ّة َت٨ِٔل ٔ ُه٠َّ ٨َ٤َِٟا٦ ِی٠ََة فٔی ا ی ا٠َّٟ

ُٔوَ٪ ٨ِ٣َٔضا َّٔ َٜ أََری ا٨َّٟاَض یََت َٓ َش١َ  ٌَ ِٟ ٩َ٤ِ َوا ٔلَی  اٟشَّ ٤َأئ إ ٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘ َوأََری َسبَّبا َوأػًّل ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٤ُِِٟشَتِٜثٔرُ َوا ا َٓ بٔأَیِٔسیض٥ِٔ 

 َٓ ًَل ث٥َُّ أََخَذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  ٌَ َٓ ٔسَک  ٌِ ٠َِوَت ث٥َُّ أََخَذ بٔطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َب ٌَ َٓ أََراَک أََخِذَت بٔطٔ  َٓ ًَل ث٥َُّ أََخَذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ اِِلَِرٔق  ٌَ 

َْلَ  َٓ ًَىِّی  ََٟتَس ا٢َ أَبُو برَِکٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأَبٔی أ٧ََِت َواہللٔ  َٗ ًَل  ٌَ َٓ ُط  َٟ ٍَ بٔطٔ ث٥َُّ ُؤػ١َ  َل َ٘ اِن َّی اہللُ َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََّضا  ًِبَُر٧

ُة  َُٓو٠َّ ُة  َّ٠ ا اٟوُّ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أ٣ََّ َٗ ًِبُرَِصا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا آُ٪ َحًَلَوتُُط ًَ ُِْٟقِ ا َٓ َش١ٔ  ٌَ ِٟ ٩ٔ٤ِ َوا ُٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َّٟٔذی ی٨َِٔل ا ا ٔ َوأ٣ََّ اِْلِٔسًَل٦

َبُب  ا اٟشَّ ٤ُِِٟشَت١ُّٔ٘ َوأ٣ََّ آٔ٪ َوا ُِْٟقِ ٤ُِِٟشَتِٜثٔرُ ٩ِ٣ٔ ا ا َٓ ُٕ ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  َّٔ َٜ ا ٣َا یََت ٔلَی  َؤٟی٨ُُط َوأ٣ََّ ٤َأئ إ َِٟوأػ١ُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا

٠ُ اِِلَِر  ٌِ َی َٓ ٔسَک  ٌِ ٠ٔیَک اہللُ بٔطٔ ث٥َُّ َیأُِخُذ بٔطٔ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ َب ٌِ ُی َٓ ٠َِیطٔ َتأُِخُذ بٔطٔ  ًَ َّٟٔذی أ٧ََِت  ُّٙ ا َِٟح ا َٓ و بٔطٔ ث٥َُّ َیأُِخُذ بٔطٔ َرُج١ْ ٔق 

یَ  َٓ ُط  َٟ ٍُ بٔطٔ ث٥َُّ یُوَػ١ُ  ٔل َ٘ َی٨ِ َٓ ٠ُو بٔطٔ ث٥َُّ یَأُِخُذ بٔطٔ َرُج١ْ آََخُ  ٌِ َی َٓ َبٔی أ٧ََِت أََػِبُت أ٦َِ آََخُ  أَِخبٔرِنٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ بٔأ َٓ ٠ُو بٔطٔ  ٌِ

ََٓواہللٔ یَ  ا٢َ  َٗ ا  ـّ ٌِ ا َوأَِخَلأَِت َب ـّ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََػِبَت َب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ثَىِّی ٣َا أَِخَلأُِت  َُٟتَحسِّ ا َرُسو٢َ اہللٔ 

َّٟٔذی أَِخَلأُِت  ٔش٥ِ ا ِ٘ ا٢َ ََّل ُت َٗ 

احبج نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب ابعس ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن آج رات 

دؽ دےھکی سج ےس یھگ افر دہش کپٹ راہ ےہ ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک اس ےس اےنپ اےنپ اہوھتں ںیم ولچ رھب رھب رک ےل وخاب ںیم اب

رےہ ںیہ اؿ ںیم ےس ضعب ز ادہ ےل رےہ ںیہ افر ضعب مک افر ںیم ےن اکی ریس دیھکی وج آامسؿ ےس زنیم کت ےہ ںیم ےن آپ 

ریس وک ڑکپا افر افرپ ھڑھ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب اکی آدیم ےن اےس ڑکپا یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ ےن اس 

فہ یھب ھڑھ ایگ رھپ اکی دفرسا آدیم یھب اےس ڑکپ رک افرپ ھڑھ ایگ رھپ اکی افر آدیم ےن اےس ڑکپا وت فہ ریس وٹٹ یئگ رھپ اس ےک ےئل 

 ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے امں ابپ آپ وجڑ دی یئگ وت فہ ھڑھ ایگ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل

 یلص اہلل ہیلع فملس رپ رقابؿ اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم ااجزت دںی ہک ںیم اس یک ریبعت رکفں ر اؽ اہلل ےن رفام ا ریبعت

ؾ اک اسہی ےہ افر یھگ افر دہش ےک  ےنکپ ےس رماد رقآؿ دیجم یک رکف۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ابدؽ ےس رماد امال



 

 

الحفت ف رنیم ےہ اس ےس ولوگں اک احلص رکان رقآؿ دیجم ےس مک افر ز ادہ احلص رکےن ےک رتمادػ ےہ افر ریس وج آامسؿ ےس 

ملس اےس وبضمیط ےس اھتےم زنیم کت ےہ اس ےس رماد فہ قح ےہ سج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اقمئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع ف

وہےئ ںیہ اہلل اس ےک ذرےعی آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دنلب رفامےئ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب وج آدیم اس وک اھتےم اگ فہ 

ڑکپے اگ فہ یھب اس ےک ذرہعی دنلب وہاگ رھپ اس ےک دعب دفرسا آدیم ڑکپے اگ فہ یھب دنلب وہ اجےئ اگ رھپ اس ےک دعب اکی دفرسا آدیم 

دنلب وہ اجےئ اگ رھپ اس ےک دعب اکی دفرسا آدیم ڑکپے اگ وت اس ےس دنی ںیم للخ فاعق وہاگ نکیل فہ رخایب دفر وہ اجےئ یگ افر فہ یھب 

ںیم  دنلبی رپ الچ اجےئ اگ اے اہلل ےک ر اؽ ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رقابؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اتبںیئ ہک

 ر  وت ےن درتس یک ںیہ افر ضعب ںیم یطلغ یک 
عت ی

 

ت

 ر  درتس یک ےہ  ا اطخء یک ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ضعب 
عت ی

 

ت

ےن 

ےہ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اہلل یک مسق اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اتبںیئ وج ںیم ےن یطلغ یک آپ 

  ہیلع فملس ےن رفام ا مسق تم دف۔یلص اہلل

 احبج نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل ، انب ابعس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ےک ایبؿ ںیموخاب افر ایکس ریبعت :   ابب

 وخاوبں یک ریبعت ےک ایبؿ ںیم

     1432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ و َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ  ب٩ِٔ 

ِی٠ََة فٔی ٔ ا٠َّٟ ِّی َرأَیُِت صَٔذظ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ أُحُٕس  َٓ ٥َ ٨ِ٣ََُصَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َ٤ِ  َػل ُٕ اٟشَّ ٔ ُه٠َّّة َت٨ِٔل ٨َ٤َِٟا٦ ا

 ٌِ َش١َ ب٤َٔ ٌَ ِٟ  ىَی َحٔسیٔث یُو٧َُص َوا

انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےس 

فایسپ رپ اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آج رات ںیم ےن وخاب ںیم 

 دؽ داھکی سج ےس یھگ افر دہش کپٹ راہ اھت ابح  دحثی ویسن یک رفاتی ےک اطمقب ےہ۔اکی اب

 انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیموخاب افر ایکس ریبعت  :   ابب



 

 

 وخاوبں یک ریبعت ےک ایبؿ ںیم

     1433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یا حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُ  ِبٔس او َحسَّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ اب٩ِٔ َح٤َّ ہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة 

٩ًَِ اب٩ِٔ  و٢ُ  ُ٘ ٤َْز أَِحَیا٧ّا َي ٌِ ٚٔ کَاَ٪ ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجًّل أَتَی  ًَبَّإض أَِو أَبٔی صَُزیَِزَة  و٢ُ  ُ٘ ًَبَّإض َوأَِحَیا٧ّا َي

ىَی َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٌِ ّة ب٤َٔ ِی٠ََة ُه٠َّ ِّی أََری ا٠َّٟ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک آج رات ںیم ےن ابدؽ داھکی ابح  دحثی اںیہن یک 

 رطح ےہ۔

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ا رضحت اوبرہریہ ریض  دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 وخاوبں یک ریبعت ےک ایبؿ ںیم

     1434    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣ح٤س ب٩ ٛثْر س٠امی٪ ب٩ ٛثْر زہزی، ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل، اب٩ ًباض :  راوی

ُ٪ َوصُ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٕ َحسَّ ثْٔر َٛ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ َو اَحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ثْٔر َٛ ب٩ُِ 

و٢ُ  ُ٘ ا َي ٥َ کَاَ٪ ٤٣َّٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  ِٔلَِػَحابٔطٔ ٩ِ٣َ َرأَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ُرِؤیَا اہللٔ ب٩ِٔ 

َحاَئ  َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ًِبُرَِصا  َضا أَ ؼَّ ُ٘ ٠َِی ٔ َحسٔیثٔض٥ِٔ  َٓ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َرأَیُِت ُه٠َّّة ب٨َِٔحو َ٘ َٓ  َرُج١ْ 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ریثک امیلسؿ نب ریثک زرہی، دیبع اہلل نب دبعاہلل انب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

 ےس سج ےن وخاب داھکی وہ فہ اےس ایبؿ رکے اتہک ںیم اےس ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل احصہب ےس رفام ا رکےت ےھت  م ںیم

 اس وخاب یک ریبعت اتبؤں اکی آدیم آ ا افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن ابدؽ داھکی ابح  دحثی زگر یکچ۔



 

 

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ریثک امیلسؿ نب ریثک زرہی، دیبعاہلل نب دبعاہلل، انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

     1435    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ِٟب ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٨َانٔیِّ 

َبَة ب٩ِٔ َر  ِ٘ َّا فٔی َزارٔ ًُ أ٧َ َٛ ِی٠َٕة ٓامَٔی یَزَی ا٨َّٟائ٥ُٔ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَیُِت َذاَت  َّی اہللُ  أُتٔی٨َا بٔزُكَٕب ٩ِ٣ٔ ُركَٔب اب٩ِٔ كَإب اہللٔ َػل َٓ  ٍٕ ٔ آ

 َٟ َة  ٌَ ِٓ ُِٟت اٟزِّ أَوَّ ِس كَاَب َٓ َٗ ةٔ َوأَ٪َّ زٔی٨َ٨َا  اَٗٔبَة فٔی اِْلَٔخَ ٌَ ِٟ ٧َِیا َوا  ٨َا فٔی اٟسُّ

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

وج  اےن فاال داتھکی ےہ وگ ا ہک مہ ہبقع نب راعف ےک رھگ ںیم ںیہ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن اکی رات فہ داھکی 

امہرے اپس انب اطب مسق یک اتزہ وجھکرںی الںیئ ںیئگ وت ںیم ےن اس یک ریبعت ہی یھجمس ہک داین ںیم امہری تمظع وہیگ افر آرخت ںیم 

 اچبؤ وہاگ افر امہرا دنی تہب دمعہ ےہ۔

 امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

     1436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ نَص ب٩ ًلی ابی ػرخ ب٩ جویزیہ ٧آٍ اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٧َا ث٨ََا َػرِخُ ب٩ُِ ُجَویِزٔیََة  ِٔمُّ أَِخبََرنٔی أَبٔی َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ و َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٓ

 َ ب ِٛ َحَذبَىٔی َرُجًَلٔ٪ أََحُسص٤َُا أَ َٓ ُک بٔٔشَوإک  ٨َ٤َِٟا٦ٔ أََتَشوَّ ا٢َ أََرانٔی فٔی ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َواَک َػل ُِٟت اٟشِّ ٨َاَو َٓ رُ ٩ِ٣ٔ اِْلََخٔ 



 

 

َز ٨ِ٣ُٔض٤َ  َِ ٔ اِِلَِػ بَر ِٛ َ ٔلَی اِِل ُتُط إ ٌِ َٓ َس َٓ ِّرِ  ب َٛ ٘ٔی١َ لٔی  َٓ  ا 

رصن نب یلع ایب رخص نب وجریہی انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اؿ ںیم ےس اکی دفرسے ےس ڑبا اھت ںیم ےن فہ رفام ا ےھجم وخاب ںیم داھک ا ایگ ہک ںیم وسماک رک راہ وہں دف آدویمں ےن ےھجم اچنیھک 

 وسماک اؿ ںیم ےس وھچےٹ وک دے دی وت ےھجم اہک ایگ ہک ڑبے وک دف وت ںیم ےن فہ وسماک ڑبے وک دے دی۔

 رصن نب یلع ایب رخص نب وجریہی انعف انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

     1437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًًلء ابواسا٣ہ بزیسہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوًا٣ز ًبساہلل ب٩ بزاز اطٌزی ابوَکیب ٣ح٤س ب :  راوی

اَربَا  َ٘ ًَلٔئ َوَت ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّاز ًَ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ فٔی ا٠َّٟ

٩ًَِ أَبٔی بُزِ  ِّی أَُصاجٔ ٩ًَِ بَُزیِٕس  ٨َ٤َِٟا٦ٔ أَن ا٢َ َرأَیُِت فٔی ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی   ٔ ظ ٔلَی َزَة َجسِّ ََّٜة إ زُ ٩ِ٣ٔ ٣َ

 ٔ ٤َِٟٔسی٨َُة یَثِر إَٔذا هَٔی ا َٓ ٣َُة أَِو َصَحزُ  ِٟامَیَ ََّضا ا ٔلَی أ٧َ ََٓذَصَب َوصِلٔی إ ا أَِرٕق بَٔضا ٧َِد١ْ  ّٔ ِّی َصزَِزُت َسِی ٔ أَن ُب َوَرأَیُِت فٔی ُرِؤیَاَی َصٔذظ

اَز أَِحَش٩َ ٣َا ٌَ َٓ ی  ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن یَِو٦َ أُحُٕس ث٥َُّ َصزَِزتُطُ أَُِخَ إَٔذا صَُو ٣َا أُٔػیَب ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٍَ َػِسُرُظ  َل َ٘ اِن َٓإَٔذا صَُو ٣َا َجاَئ اہللُ بٔطٔ  َٓ کَاَ٪ 

 َٔ ِتٔح َواِجت٤َٔا َٔ ِٟ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن یَِو٦َ أُحُٕس َو ٩ِ٣ٔ ا إَٔذا ص٥ُِ ا٨َّٟرَفُ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا َواہللُ َخِْْر  ا بََْقّ ـّ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َوَرأَیُِت ٓٔیَضا أَِي َِٟدِْرُ ٣َا ا إٔذَا ا

َس یَِو٦ٔ بَِسرٕ  ٌِ َّٟٔذی آَتا٧َا اہللُ َب ٚٔ ا ِس ُس َوثََواُب اٟؼِّ ٌِ ٔ َب َِٟدِْر  َجاَئ اہللُ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا

رم دبعاہلل نب رباد ارعشی اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم ربدیہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اوباع

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک ںیم ہکم ےس ایسی زنیم یک رطػ اج راہ وہں اہجں وجھکرںی ںیہ ریمے دؽ ںیم ہی 

امیہم  ا رجہ ےہ رگم فہ رہش رثیب اھت افر ںیم ےن اےنپ اس وخاب ںیم داھکی ہک ںیم ےن ولتار وک رحتک دی وت فہ افرپ  ایخؽ آ ا ہک فہ ہگج

ےس وٹٹ یئگ اس یک ریبعت فہ وہیئ وج ومنینم وک زغفہ ادح ےک دؿ فیلکت یچنہپ رھپ ںیم ےن ولتار وک دفابرہ رحتک دی وت فہ ےلہپ ےس یھب 

 اس یک ریبعت اہلل یک رطػ ےس حتف ہکم یک وصرت ںیم افر املسمونں ےک اامتجع ےس وہیئ افر ایس وخاب ںیم ز ادہ وبضمط افر اسمل یھت

 ںیم ےن اگےئ وک یھب داھکی افر اہلل رتہب وثاب اطع رفامےن فاےل ںیہ۔ اس یک ریبعت املسمونں اک زغفہ ادح ںیم دیہش وہان اھت افر ریخ ےس

 ےک دعب اطع یک افر اچسیئ اک وثاب فہ ےہ وج امہرے اپس اہلل ےن زغفہ دبر ےک دعب اطع ایک۔رماد فہ الھبیئ ےہ وج اہلل ےن اس 



 

 

 اوباعرم دبعاہلل نب رباد ارعشی اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم ربدیہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

     1438    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اض٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم ابوی٤ا٪ طٌیب ًبساہلل ب٩ ابی حشْن ٧آٍ ب٩ جبْر اب٩ ًب :  راوی

 ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَب  ٩ًَِ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ث٨ََا أَبُو ا ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٍُ ب٩ُِ ُجَبِْر ٔ ث٨ََا ٧َآ ی حَُشِْٕن َحسَّ

ًَِضسٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ًَلَی  اُب  َٜذَّ ٔس٦َ ٣َُشِی٤َٔ٠ُة اِل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ١َ لٔی اب٩ِٔ  ٌَ و٢ُ إِٔ٪ َج ُ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ل

 َّ َِٟیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ َب١َ إ ِٗ َ أ َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ  ٩ِ٣ٔ ٕ ثْٔر َٛ ٔس٣ََضا فٔی َبرَشٕ  َ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ ٔ ٔ َتب ٔسظ ٌِ ْس اِِل٣ََِز ٩ِ٣ٔ َب ُط ثَابُٔت ٣َُح٤َّ ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َ ًَ ی اہللُ 

 َٗ ًَلَی ٣َُشِی٤َٔ٠ةَ ب٩ُِ   َٕ َٗ َّی َو ٕ َحً ُة َجزٔیَسة ٌَ ٥َ ِٗٔل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إض َوفٔی یَٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِو ِیٔص ب٩ِٔ َط٤َّ َٟ ا٢َ  َٗ  فٔی أَِػَحابٔطٔ 

 َ َٟئ٩ِٔ أ ی أ٣ََِز اہللٔ ٓٔیَک َو سَّ ٌَ ٩َِٟ أََت ََٜضا َو ًَِلِیُت َ َة ٣َا أ ٌَ ِِٟ٘ٔل ٔ ا َِٟتىٔی صَٔذظ َ َّٟٔذی أُرٔیُت َسأ ِّی َِلَُراَک ا ٔن ََّک اہللُ َوإ ٧ ْٔقَ ٌِ ََٟی ِزبَزَِت 

ِو٢ٔ ا٨َّٟ  َٗ  ٩ًَِ ُِٟت  َ َشأ َٓ ًَبَّإض  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨ُِط  ًَ  َٖ ًَىِّی ث٥َُّ اِنََصَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓٔیَک ٣َا أُرٔیُت َوَصَذا ثَابْٔت یُحٔیبَُک  َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

 ُ َّٟٔذی أ ََّک أََری ا ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََاإ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَِخبََرنٔی أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِت فٔی یََسیَّ  رٔیُت ٓٔیَک ٣َا أُرٔیُت 

ُِٔدُض٤َا  ٨َ٤َِٟا٦ٔ أَِ٪ اِن ٔلَیَّ فٔی ا أُوؤَی إ َٓ ىٔی َطأ٧ُُِض٤َا  أََص٤َّ َٓ َجأ٪ ٩ِ٣ٔ ٔسَواَری٩ِٔ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ابَِْٔن َیرِخُ ذَّ َٛ ُِٟتُض٤َا  أَوَّ َٓ َلاَرا  َٓ ِدُتُض٤َا  َٔ ٨َ َٓ

٣َةٔ  ِٟامَیَ اَئ َواِْلََخُ ٣َُشِی٤َٔ٠َة َػاحَٔب ا ٌَ ٨ِٔسیَّ َػاحَٔب َػ٨ِ ٌَ ِٟ َٓکَاَ٪ أََحُسص٤َُا ا ٔسی  ٌِ  َب

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب لہس یمیمت اوبامیؿ بیعش دبعاہلل نب ایب نیسح انعف نب ریبج انب ابعس رضحت انب

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ہملیسم ذکاب دمہنی آ ا افر اس ےن انہک رشفع رک د ا ہک ارگ دمحم اےنپ دعب وکحتم 

اہلل ہیلع فملس اس یک رطػ  ریمے رپسد رک دںی وت ںیم اؿ یک اابتع رکات وہں افر فہ اینپ وقؾ ےک اکیف آدویمں ےک رمہاہ آ ا یبن یلص

رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اثتب نب سیق نب امشس یھب ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم 

 ا ارگ وت ھجم اکی زکلی اک ڑکٹا اھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہملیسم ےک اپس اؿ ےک اسویھتں ںیم اج رک ڑھکے وہ ےئگ افر رفام

 ےس زکلی اک ہی ڑکٹا یھب امےگن وت ںیم ےھجت ہن دفں اگ افر ںیم ریتے ابرے ںیم اہلل ےک مکح ےس رہزگ اجتفز ہن رکفں اگ افر ارگ وت ےن ھٹیپ

 ےہ ریھپی وت اہلل ھجت وک لتق رکے اگ افر ںیم ریتے ابرے ںیم فیہ امگؿ راتھک وہں وج ےھجم ریتے ابرے ںیم وخاب ںیم داھک ا ایگ

افر ہی اثتب ںیہ وج ےھجت ریمی رطػ ےس وجاب دںی ےگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس فاسپ رشتفی الےئ انب ابعس ریض 



 

 

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ ےک ابرے ںیم ہک ریتے ابرے ںیم فیہ امگؿ رکات وہں وج ےھجم وخاب 

 وت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ربخ دی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن  اےت وہےئ داھکی ںیم داھک ا ایگ ےہ، وپاھچ

ہک ریمے دفونں اہوھتں ںیم  اےن ےک نگنک ںیہ نج ےس ےھجم رکف دیپا وہیئگ وت وخاب ںیم یہ ریمی رطػ فیح یک یئگ ہک اؿ دفونں 

 وت فہ اڑ ےئگ ںیم ےن اؿ یک ریبعت ہی یک ہک دف وھجےٹ ریمے دعب ت ںیل ےگ سپ اؿ ںیم ےس اکی رپ وھپکن امرف ںیم ےن اںیہن وھپاکن

 یسنع اعنصء اک رےنہ فاال ےہ افر دفرسا ہملیسم امیہم فاال۔

 دمحم نب لہس یمیمت اوبامیؿ بیعش دبعاہلل نب ایب نیسح انعف نب ریبج انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم

     1439    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ :  راوی

ا٢َ َصَذ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا ٣َا َحسَّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أُتٔیُت َخزَائ٩َٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو

ُِٔدُض٤َا  ٔلَیَّ أَِ٪ اِن أُوؤَی إ َٓ انٔی  ًَلَیَّ َوأََص٤َّ َٜبَُرا  َٓ ٍَ فٔی یََسیَّ أُِسَواَری٩ِٔ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  َوَؿ َٓ َٔ اِِلَِرٔق  ٨َ ُِٟتُض٤َا َٓ َٓأَوَّ ََٓذَصَبا  ِدُتُض٤َا 

٣َةٔ  ِٟامَیَ اَئ َوَػاحَٔب ا ٌَ ابَِْٔن ا٠ََّٟذی٩ِٔ أ٧ََا بَِی٨َُض٤َا َػاحَٔب َػ٨ِ َٜذَّ  اِل

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ؽ اہلل ےن رفام ا ںیم  ا ا وہا اھت ہک ریمے اپس زنیم ےک زخاےن الےئ ےئگ افر ریمے اہوھتں ںیم  اےن ےک دف نگنک رھک ہک ر ا

د ے ےئگ وت فہ ھجم رپ تخس رگاؿ زگرے افر اوہنں ےن ےھجم رکف دنم رکد ا ریمی رطػ فیح یک یئگ ہک اؿ وک وھپکن امر ف ںیم ےن اںیہن 

 رےہ ںیم ےن اؿ یک ریبعت ہی یھجمس ہک ہی دفونں ذکاب وہں ےگ نج ےک درایمؿ ںیم وہں اکی وت وھپکن امری وت فہ دفونں اجےت

 فایئل اعنصء افر دفرسا فایئل امیہم۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وخاب افر ایکس ریبعت ےک ایبؿ ںیم :   ابب

 یبن ادقس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وخاوبں ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1440    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، وہب ب٩ جزیز، ابو رجا ًلارزی س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ َس  َلارٔزٔیِّ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ ا ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ َحسَّ َٗ ٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨َِسٕب 

٠َِیض٥ِٔ بَٔوِجضٔطٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ِبَح أَ َّی اٟؼُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َػل َّی اہللُ  َِٟبارَٔحَة ُرِؤیَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ َص١ِ َرأَی أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ 

دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، اوب راج اطعردی رمسہ نب دنجب رضحت رمسہ نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

  ےس یسک ےن زگہتش رات وکیئ وخاب داھکی ےہ۔اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز ادا رفام رک ولوگں یک رطػ وتمہج وہےت افر رفامےت ایک  م ںیم

 دمحم نب اشبر، فبہ نب رجری، اوب راج اطعردی رمسہ نب دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ : ابب

 ... افر وبنت ےس لبق رھتپ اک آپ یلص اہللیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بسن ابمرک یک تلیضف

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بسن ابمرک یک تلیضف افر وبنت ےس لبق رھتپ اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک مالؾ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     1441    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ہزا٪ رازی ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ٥ وٟیس اب٩ ٣ہزا٪ وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی ابی ٤ًار طساز،  ٣ح٤س :  راوی

 واث٠ہ

ا٢َ  َٗ َِٟؤٟیٔس  ٩ًَِ ا ا  ٌّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض٥ٕ َج٤ٔی ُس ب٩ُِ  ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟوَ َحسَّ ث٨ََا ا ٟٔیُس  اب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ َحسَّ

وَُّل َس٤ٔ  ُ٘ ٍٔ َي َ٘ ٍَ َواث٠ََٔة ب٩َِ اِِلَِس َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ از إر َطسَّ َّ٤ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ث٨ََا اِِلَِوَزاعٔیُّ  ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ

ٌٔی١َ َواِػ  َٟسٔ إِٔس٤َ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ اِػَلفَی ٨َٔٛا٧ََة ٩ِ٣ٔ َو ُ٘ ٥َ َي یِٕع بَىٔی َصأط٥ٕ َوَس٠َّ ِيّظا ٩ِ٣ٔ ٨َٔٛا٧ََة َواِػَلفَی ٩ِ٣ٔ َُقَ َلفَی َُقَ

انٔی ٩ِ٣ٔ بَىٔی َصأط٥ٕ  َٔ  َواِػَل

 دمحم نب رہماؿ رازی دمحم نب دبعارلنمح نب مہس فدیل انب رہماؿ فدیل نب ملسم، افزایع ایب امعر دشاد فا ہل رضحت فا ہل ریض اہلل اعتٰیل



 

 

ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل  ہنع نب اعقس ریض اہلل اعتٰیل

مش اعتیل ےن رضحت اامسلیع یک افالد ںیم ےس انکہن وک انچ افر رقشی وک انکہن ںیم ےس انچ افر رقشی ںیم ےس ینب اہمش وک انچ افر رھپ ینب اہ

 ںیم ےس ےھجم انچ۔

 دمحم نب رہماؿ رازی دمحم نب دبعارلنمح نب مہس فدیل انب رہماؿ فدیل نب ملسم، افزایع ایب امعر دشاد، فا ہل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  افر وبنت ےس لبق رھتپ اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک مالؾ رکےن ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بسن ابمرک یک تلیضف

     1442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ ابی بْٜر ابزاہی٥، ب٩ كہ٤ا٪ س٤اک ب٩ رحب، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ جَ  و َحسَّ ٕب  ثَىٔی ٔس٤َاُک ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ كَِض٤َاَ٪ َحسَّ  ٕ َِْٜر ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ب ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ابٔز

ُٖ َحَحّزا ب٤َََّٜٔة کَاَ٪ يَُش٠ِّ  ِّی َِلَِْعٔ ٔن ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُُٓط اِْلَ٪ َس٤َُزَة  ِّی َِلَِْعٔ ٔن َث إ ٌَ ِب١َ أَِ٪ أُبِ َٗ ًَلَیَّ   ٥ُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب اربامیہ، نب امہطؿ امسک نب رحب، اجرب نب رمسہ رضحت نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 وک اچہپاتن وہں ہک وج ہکم ہمرہم ںیم ریمے وعبمث ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم اس رھتپ

 وہےن ےس ےلہپ ھجم رپ مالؾ ایک رکات اھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب ریکب اربامیہ، نب امہطؿ امسک نب رحب، اجرب نب رمسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اسری ولخماقت ںیم بس ےس الضف امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ہ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اسری ولخماقت ںیم بس ےس الضف امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ ۔

     1443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسٰی ابوػاٟح ہ١٘ اب٩ زیاز اوزاعی ابو٤ًار ًبساہلل ب٩ رفوق حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو  ٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ َحسَّ  ٕ ىٔی اب٩َِ زٔیَاز ٌِ ١ْ َي ِ٘ ٔ ث٨ََا ص ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَبُو َػأٟٕح َحسَّ َِٟح ثَىٔی ا َ َحسَّ ث إر َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََّ ىٔی 

َٟٔس آَز٦َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َسیُِّس َو َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبُو صَُزیَِزَة  ٨ِطُ  رَفُّوَر َحسَّ ًَ  ُّٙ ٢ُ ٩ِ٣َ ی٨ََِظ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َوأَوَّ یَِو٦َ ا



 

 

 ٍٕ َّٔ ٢ُ ٣َُظ ٍٕ َوأَوَّ ٔ ٢ُ َطآ بِرُ َوأَوَّ َ٘ ِٟ  ا

ل انب ز اد افزایع اوبامعر دبعاہلل نب رففض رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل مکح نب
ہ ق
 ومٰیس اوباصحل 

ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ ںیم رضحت آدؾ یک افالد اک رسدار وہں اگ افر بس ےس ےلہپ ریمی ربق ےلھک یگ افر بس ےس ےلہپ ںیم افشتع 

  ریمی افشتع وبقؽ یک اجےئ یگ۔رکفں اگ افر بس ےس ےلہپ

ل انب ز اد افزایع اوبامعر دبعاہلل نب رففض رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ہ ق
 مکح نب ومٰیس اوباصحل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ات ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

     1444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ًتکی ح٤از ب٩ زیس ثابت ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو اٟ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ و َحسَّ ث٨ََا ثَابْٔت  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز ا ٍٔ ُس٠َامِیَ َّی اہللُ زَّبٔی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َحزَِرُت  َٓ ئُوَ٪  ِو٦ُ یََتَوؿَّ َ٘ ِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ إح  َسٕح َررِحَ َ٘ ُتَٔی بٔ أ َٓ ًَا ب٤َٔإئ  ٥َ َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٠ُِت  ًَ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٤َا٧َْٔن  ٔلَی اٟثَّ َْن إ تِّ ٣َا بََِْن اٟشِّ

ٌٔطٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ بَِْٔن أََػابٔ ٤َِٟأئ ی٨َِبُ ٔلَی ا  أ٧َُِوزُ إ

ی امحد نب زدی اثتب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ک

 

عت

اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد 

اشکدہ ایپہل ال ا ایگ ولگ اس ںیم ےس فوض رکےن ےگل ںیم ےن ادنازہ اگل ا ہک اسھٹ ےس ایس کت ولوگں ےن فوض ایک وہاگ اپین اماگن وت اکی 

 افر ںیم اپین وک دھکی راہ اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اویلگنں ےس وھپٹ راہ ےہ۔

ی امحد نب زدی اثتب اسن، رضحت اسن  :  رافی

ک

 

عت

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب امیلسؿ نب داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

     1445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣وسٰی انؼاری ٩ٌ٣ ٣اٟک ابوكاہز اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ ، حرضت اسحاٚ ب٩  :  راوی



 

 

 ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ اص ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٩ْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی اِِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ ٣َأٟٔک و َحسَّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ز

ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َّی اہللُ   َػل

 ِٟ َِٟت٤ََص ا٨َّٟاُض ا ا َٓ َِصٔ  ٌَ ِٟ ٍَ َوَحا٧َِت َػًَلةُ ا َوَؿ َٓ ٥َ بَٔوُؿوٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أ َٓ ٥ِ٠َ َیحُٔسوُظ  َٓ َوُؿوَئ 

 َٗ ئُوا ٨ِ٣ُٔط  ٥َ فٔی َذَٟٔک اِْل٧َٔأئ یََسُظ َوأ٣َََز ا٨َّٟاَض أَِ٪ یََتَوؿَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َِٟاَئ ی٨َِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أَیُِت ا ٍُ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت ا٢َ رَفَ بُ

ص٥ِٔ  ئُوا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس آَٔخٔ َّی َتَوؿَّ َ ا٨َّٟاُض َحً أ ََٓتَوؿَّ ٌٔطٔ   أََػابٔ

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری نعم امکل اوباطرہ انب فبہ، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 ےن ر اؽ اہلل وک اس احؽ ںیم داھکی ہک رصع یک امنز اک فتق وہایگ اھت افر ولوگں ےن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم

 فوض رکےن ےک ےئل اپین التش ایک نکیل اپین ںیہن الم رھپ وھتڑا اس اپین ر اؽ اہلل ےک فوض ےک ےئل ال ا ایگ وت ر اؽ اہلل ےن اس ربنت ںیم

ین ےس فوض رکےن اک مکح رفام ا رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اانپ اہھت ابمرک رھک د ا افر احصہب رکاؾ وک اس اپ

داھکی ہک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اویلگنں ےک درایمؿ ےس ہہب راہ ےہ رھپ احصہب رکاؾ ےن فوض ایک اہیں کت ہک اؿ ںیم ےس وج 

 بس ےس آرخ ںیم اھت اس ےن یھب فوض ایک۔

ٰیس ااصنری نعم امکل اوباطرہ انب فبہ، امکل نب اسن، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط ، رضحت اسن ریض اہلل ااحسؼ نب وم :  رافی

 اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم یبن یلص

     1446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی ٣ٌاذ اب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی ٌِ اْذ َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ  َحسَّ َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٕ َحسَّ اب٩َِ صَٔظا٦

 ٔ ٤َِِٟشح ٚٔ َوا و ٤َِٟٔسی٨َةٔ ٨ًَِٔس اٟشُّ ا٢َ َواٟزَِّوَراُئ بٔا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَِػَحابَطُ بٔاٟزَِّوَرأئ  ًَ َّی اہللُ  َس َػل َ٘ ًَا بٔ ِط َز ٕح ٓٔیطٔ سٔ ٓامَٔی ث٤ََّ

 ُ ٥ِ کَا٧ َٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٍُ أَِػَحابٔطٔ  َ َج٤ٔی أ َتَوؿَّ َٓ ٌٔطٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ بَِْٔن أََػابٔ ١َ ی٨َِبُ ٌَ َح َٓ ُط ٓٔیطٔ  َّٔ َٛ  ٍَ َوَؿ َٓ ا٢َ کَا٧ُوا ٣َاْئ  َٗ وا یَا أَبَا َح٤ِزََة 

ًَلٔث ٣ٔائَةٔ   ُزَصاَئ اٟثَّ



 

 

ی اعمذ انب اشہؾ اوباتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن

مع
مس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع اوباسغؿ 

فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ زفراء ےک اقمؾ ںیم ےھت رافی ےتہک ںیہ ہک زفارء دمہنی ونمرہ ےک ابزار ںیم دجسم ےک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ یلیھتہ ابمرک اس اپین فاےل  رقبی اکی اقمؾ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپین اک ایپہل وگنما ا افر آپ

ایپہل ںیم رھک دی وت آیکپ اویلگنں ےس اپین وھپےنٹ اگل رھپ آپ ےک  ماؾ احصہب ےن اس ےس فوض ایک رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک اے اوبزمحہ احصہب رکاؾ ینتک داداد ںیم ےھت

 احصہب رکاؾ اس فتق رقتابی نیت  ا یک داداد ںیم ےھت۔

ی اعمذ انب اشہؾ اوباتقدہ، اسن نب امکل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مع
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

     1447    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، سٌیس ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َو و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َس٥ََّ٠ ی َحسَّ

 َ طُ ث٥َُّ َذََکَ ٧ ٌَ ِسَر ٣َا یَُوارٔی أََػابٔ َٗ ُط أَِو  ٌَ ٤ُزُ أََػابٔ ِِ ُتَٔی بٔإ٧َٔأئ ٣َإئ ََّل َي أ َٓ ٕ کَاَ٪ بٔاٟزَِّوَرأئ   ِحَو َحٔسیٔث صَٔظا٦

دمحم نب ینثم دمحم نب رفعج، دیعس اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس زفراء ےک اقمؾ ںیم 

ڈفیتب ںیہن ےھت ہک آیکپ دختم ںیم اکی ربنت ال ا ایگ ہک سج ںیم رصػ اانت اپین اھت ہک اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اایلگنں 

 ںیھت  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اایلگنں اس ںیم یتپھچ ںیہن ںیھت رھپ اشہؾ یک رفاتی یک رطح ذرک یک۔

 دمحم نب ینثم دمحم نب رفعج، دیعس اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایب

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایبؿ ںیم

     1448    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ اب٩ زبْر جابز، ا٦ ٣اٟک حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ٧َِت تُِضسٔی أَ٪َّ أ٦َُّ ٣َأٟٕک کَا و َحسَّ

َِٟیَص  َیِشأَُٟوَ٪ اِِلُِز٦َ َو َٓ َیأِتٔیَضا ب٨َُوَصا  َٓ ََٟضا َس٨ّ٤ِا  َّٜٕة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ًُ ًَ َّی اہللُ  َّٟٔذی ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ٔلَی ا ٤ُٔس إ ٌِ َت َٓ  ٨ًَِٔسص٥ُِ َطِیْئ 

 ٔ َتح َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ کَا٧َِت تُِضسٔی ٓٔیطٔ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٓ ِتطُ  ًَََصَ َّی  ََٟضا أُِز٦َ بَِیتَٔضا َحً ٤َا َزا٢َ ُي٘ٔی٥ُ  َٓ ُس ٓٔیطٔ َس٨ّ٤ِا 

ائ٤ّٔا َٗ تٔیَضا ٣َا َزا٢َ  ِٛ َِٟو َتَز ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ تٔیَضا  ًَََصِ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اؾ امکل رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امکل ریض  ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب زریب اجرب،

 اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم یھگ ےک اکی ربنت ںیم یھگ وطبر دہہی ےک اجیھب رکیت ںیھت رھپ اس ےک ےٹیب

وہیت وت رضحت امکل یک فادلہ اس ربنت ےک اپس اجںیت سج ںیم فہ  آےت افر اینپ فادلہ ےس اسنل امےتگن نکیل اؿ ےک اپس وکیئ زیچ ہن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل یھگ اجیھب رکیت ںیھت وت فہ اس ربنت ںیم یھگ وموجد اپںیت وت اس رطح ہشیمہ اؿ ےک رھگ اک اسنل اتلچ راہ

 یک دختم ںیم آںیئ وت آپ ےن رفام ا وت ےن اس ربنت وک وچنڑ اہیں کت ہک اؾ امکل ےن اس ربنت وک وچنڑ ایل رھپ فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ایل وہاگ وت اس ےن اہک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکش وت اےس ایس رطح وھچڑ دیتی وت فہ ہشیمہ اقمئ راتہ۔

 ہنع ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب زریب اجرب، اؾ امکل رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

     1449    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ ابی زبْر جابز، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ َّی اہللُ أَ٪َّ َرُجًّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ  و َحسَّ َػل

٤َا َزا٢َ اٟزَُّج١ُ یَأِک١ُُ ٨ِ٣ٔطُ َوا٣َِزأَتُُط َوَؿ  َٓ  ٕ ٌْٔر ٙٔ َط ٤َطُ َطرِطَ َوِس ٌَ ِ َٓأَك ٤ُُط  ٌٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِشَتِل َتَی ا٨َّٟٔيیَّ ًَ أ َٓ ُط  َٟ َّی کَا ُُٔض٤َا َحً ِی

٥ِ َتک٠ِٔطُ َِلَک٠َُِت٥ِ  َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َل٥ُِٜ  َػل َ٘ َٟ  ٨ِ٣ٔطُ َو

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم ایب زریب اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

اھ فقس وج یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اھکےن ےک ےئل ھچک اماگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس آد

دے د ے رھپ فہ آدیم افر اس یک ویبی افر اؿ ےک امہمؿ ہشیمہ اس ےس اھکےت رےہ اہیں کت ہک اس ےن اس اک فزؿ رکایل رھپ یبن 

ے یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت آپ ےن رفام ا اکش ہک وت اس اک فزؿ ہن رکات وت ہشیمہ  م ایس ںیم ےس اھکےت رےتہ افر فہ اہمتر

 مئ راتہ ۔ےئل اق

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم ایب زریب اجرب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

     1450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوًلی ح٨فی ٣اٟک اب٩ ا٧ص، ابوزبْر، ٣کی ابوكٔی١ ًا٣ز ب٩ واث٠ہ ٣ٌاذ ب٩ جب١  :  راوی

 حرضت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِّیِّ أَ٪َّ َحسَّ ٤َِٟک ٔ ا ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ث٨ََا ٣َأْٟک َوصَُو اب٩ُِ أ٧ََٕص  َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا أَبُو   ارٔمٔیُّ َحسَّ

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ اَذ ب٩َِ َجَب١ٕ أَِخبََرُظ  ٌَ ًَا٣َٔز ب٩َِ َواث٠ََٔة أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٣ُ ِی١ٔ  َٔ ًَا٦َ َُزَِوةٔ َػ  أَبَا اٟلُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ل

َّی إَٔذا  ا َحً ٌّ ٌَٔظاَئ َج٤ٔی ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ ا َوا ٌّ َِصَ َج٤ٔی ٌَ ِٟ ِضَز َوا َّی اٟوُّ ََٓؼل ًَلَة  ٍُ اٟؼَّ َٓکَاَ٪ یَِح٤َ َد َتبُوَک  ًَلَة ث٥َُّ ََخَ َ اٟؼَّ
کَاَ٪ یَِو٣ّا أََخَّ

 ٌّ َِصَ َج٤ٔی ٌَ ِٟ ِضَز َوا َّی اٟوُّ ٥ُِ َسَتأِتُوَ٪ َُّسا ََٓؼل َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا ث٥َُّ  ٌّ ٌَٔظاَئ َج٤ٔی ِٟ زَٔب َوا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ََٓؼل َٔک  َس ذَٟ ٌِ َد َب إِٔ٪ ا ث٥َُّ َزَخ١َ ث٥َُّ ََخَ

ًََٓل ی٤ََصَّ ٣ٔ  ٩ِ٤َ َجائََضا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ هَٔی ا٨ََّٟضاُر  ـِ َّی ُي ٩َِٟ َتأِتُوَصا َحً  ٥ُِ َّٜ ًََِْن َتبُوَک َوإ٧ٔ َّی آتَٔی  ٩ِ َطاَئ اہللُ  ٣َائَٔضا َطِیّئا َحً

َُٟض٤َ  َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ أک َتبٔفُّ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  َ
ُِْن ٣ِٔث١ُ اٟرشِّ ٌَ ِٟ َِٟیَضا َرُجًَلٔ٪ َوا ٔ ٨َا إ َ٘ ِس َسَب َٗ حٔئ٨َِاَصا َو َّی اہللُ َٓ ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اََّل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص١َِ ٣ََشِشُت٤َا ٩ِ٣ٔ ٣َائَٔضا َطِیّئا  َُٟض٤َا ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ ًَ ا٢َ  َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َشبَُّض٤َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ  ٥ِ ٌَ َن

ا٢َ َوََُش١َ َرُسو٢ُ  َٗ ٍَ فٔی َطِیٕئ  َّی اِجَت٤َ ٠ٔیًّل َحً َٗ ٠ٔیًّل  َٗ ِْٔن  ٌَ ِٟ ُٓوا بٔأَیِٔسیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ث٥َُّ َُغَ َٗ و٢َ  ُ٘ ًَ َي َّی اہللُ  ٥َ  اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ًَلٓٔیٕ  ٕ َطکَّ أَبُو  َُزٔیز ا٢َ  َٗ ٕ أَِو  ُِْن ب٤َٔإئ ٨ِ٣َُض٤ٔز ٌَ ِٟ َحَزِت ا َٓ ًَاَزُظ ٓٔیَضا  َّی اِسَتَقی ا٨َّٟاُض ث٥َُّ  ٓٔیطٔ یََسیِطٔ َوَوِجَضطُ ث٥َُّ أَ ا٢َ َحً َٗ أَیُُّض٤َا 

َِٟت بَٔک َحَیاْة أَِ٪ َتَزی ٣َ  اذُ إِٔ٪ كَا ٌَ ا٢َ یُؤطُک یَا ٣ُ ِس ٠٣َُٔئ ٔج٨َا٧ّاَٗ َٗ  ا َصاص٨َُا 

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبیلع یفنح امکل انب اسن، اوبزریب، یکم اوبلیفط اعرم نب فا ہل اعمذ نب لبج رضحت اعمذ نب لبج 

زفں وک عمج رفامےت ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک زغفہ وبتک فاےل اسؽ مہ ر اؽ اہلل ےک اسھت ےلکن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس امن



 

 

ےھت رہظ افر رصع یک امنزںی ایھٹک زپےتھ ےھت افر رغمب افر اشعء یک امنزںی ایھٹک زپےتھ ےھت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

فملس ادنر  ےن اکی دؿ امنز ںیم دری رفامیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےلکن افر رہظ ف رصع یک امنزںی ایھٹک زپںیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

رشتفی ےل ےئگ رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر رغمب افر اشع یک امنزںی ایھٹک زپںیھ رھپ آپ ےن رفام ا 

 ارگ اہلل ےن اچاہ وت لک  م دؿ ھڑوہ کت ہمشچ رپ چنہپ اجؤ ےگ افر  م ںیم وکیئ اس ےمشچ ےک اپین وک رہزگ اہھت ہن اگلےئ بج کت ہک ںیم ہن

ؤں رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ےلہپ دف آدیم اس ےمشچ یک رطػ چنہپ ےئگ افر ےمشچ ںیم اپین وجیت ےک  ےمس ےک ربارب وہاگ افر فہ اپین یھب آاج

آہتسہ آہتسہ ہہب راہ اھت رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اؿ دفونں آدویمں ےس وپاھچ ہک ایک  م ےن اس ےمشچ ےک اپین وک اہھت اگل ا ےہ 

ےن اہک  ی اہں وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وج اہلل ےن اچاہ اؿ وک ربا اہک رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ ولوگں ےن اےنپ اہوھتں ےک اسھت اوہنں 

ہ اپین ہمشچ اک وھتڑا وھتڑا اپین اکی ربنت ںیم عمج ایک رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ اہھت ابمرک افر اےنپ رہچہ ادقس وک دوھ ا رھپ ف

س ہمشچ ںیم ڈاؽ د ا رھپ اس ہمشچ ےس وجش امرےت وہےئ اپین ےنہب اگل اہیں کت ہک ولوگں ےن یھب اپین ایپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا

 ےن رفام ا اے اعمذ ارگ ریتی زدنیگ یبمل وہیئ وت وت دےھکی اگ ہک اس ےمشچ اک اپین ابوغں وک ریساب رک دے اگ۔

یم، اوبیلع یفنح امکل انب اسن، اوبزریب، یکم اوبلیفط اعرم نب فا ہل اعمذ نب لبج رضحت اعمذ نب دبعاہلل نب دبعارلنمح دار :  رافی

 لبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعما

     1451    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب س٠امی٪ ب٩ بًل٢ ٤ًزو ب٩ یحٌی ًباض ب٩ سہ١ ب٩ سٌس ساًسی حرضت ابوح٤یس :  راوی

ُ٪ بِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٕس َحسَّ ٌِ ًَبَّأض ب٩ِٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس  ٩ًَِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ ٩ُ بًَٔل٢ٕ 

 َ أ َٓ َُزَِوَة َتبُوَک  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی ح٤َُِیٕس  أًٔسیِّ  ٕة اٟشَّ َ٘ ًَلَی َحٔسي ی  ُِْٟقَ َتِی٨َا َوازَٔی ا

 َٓ َّی اہللَُّٔل٣َِزأَةٕ  َػَضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِػ٨َاَصا َوََخَ رَخَ َٓ ُػوَصا  ٥َ اَِخُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َة  َ٘ ًَرَشَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

س٨٣َِٔ  َٗ َّی  ٨َا َحً ِ٘ َِٟیٔک إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َوا٧َِل٠َ ٔ ٍَ إ َّی ٧َزِٔج ا٢َ أَِحٔؼیَضا َحً َٗ ٕٙ َو ٥َ أَِوُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا َتبُوَک 

 ٔ ٠َِیُظسَّ ً َٓ ْْر  ٌٔ َٟطُ َب ٩ِ٤َ کَاَ٪  َٓ ٥ِ ٓٔیَضا أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ُ٘ ًَل َي َٓ ِی٠ََة رٔیْح َطٔسیَسْة  ٠َِی٥ُِٜ ا٠َّٟ ًَ ا٦َ َسَتُضبُّ  َ٘ َٓ َضبَِّت رٔیْح َطسٔیَسْة  َٓ َٟطُ  ا َ٘

َح٠َ٤َِتطُ  َٓ َّ َرُج١ْ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َ٠ِأئ َػاحٔٔب أَی٠ََِة إ ٌَ ِٟ ِتطُ بَٔحَبلَِی كَیِّٕئ َوَجاَئ َرُسو٢ُ اب٩ِٔ ا َ٘ ِٟ َ َّی أ ٠ًََِیطٔ اٟزِّیُح َحً ی اہللُ 



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ََٜتَب إ َٓ اَئ  ـَ ٠َّة بَِی ِِ َٟطُ َب َٜٔتإب َوأَصَِسی  ٔ ٥َ ب َّی َوَس٠َّ َب٨َ٠ِا َحً ِٗ َ َٟطُ بُزِّزا ث٥َُّ أ ٥َ َوأَصَِسی  َوَس٠َّ

٥ِ ب٠ََ  َٛ تَٔضا  َ٘ ٩ًَِ َحٔسي ٤َِٟزِأََة  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َشأ٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ی  ُِْٟقَ ٔس٨َ٣ِا َوازَٔی ا َٗ ٕٙ َة أَِوُس ًَرَشَ َِٟت  ا َ٘ َٓ َّ ث٤ََزَُصا 

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّ ِج٨َا َحً َٓرَخَ ٠َِی٤ُِِٜث  َٓ َِ ٣َعَٔی َو٩ِ٣َ َطاَئ  ٠ُِیرِسٔ َٓ ٩ِ٤َ َطاَئ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  َْ ِّی ٣ُرِسٔ ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی ہللُ 

ا٢َ إٔ٪َّ َخ  َٗ ٨َُّا َو٧ُٔحبُّطُ ث٥َُّ  ا٢َ َصٔذظٔ كَابَُة َوَصَذا أُحُْس َوصَُو َجَب١ْ یُحٔب َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ًَلَی ا ٨َا  ِٓ ِ أرَِشَ َر زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ َزاُر بَىٔی ا٨َّٟحَّارٔ ْ

 ُ َِٟدزَِرٔد ث٥َُّ َزاُر بَىٔی َسأًَسَة َوفٔی ک َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ًَِبسٔ ا ًَِبٔس اِِلَِطَض١ٔ ث٥َُّ َزاُر بَىٔی  ٨َا ث٥َُّ َزاُر بَىٔی  َ٘ ٠َٔح َٓ ١ِّ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ َخِْْر 

ا٢َ أَبُو أَُسیِ  َ٘ َٓ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة  ٌِ أَِزَر َس َٓ ا  ٨َ٠َا آَٔخّ ٌَ َح َٓ ََّر زُوَر اِِلَِنَؼارٔ  ٥َ َخْ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َتَز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ َک ٕس أَ

٠ِت٨ََ  ٌَ َح َٓ َّرَِت زُوَر اِِلَِنَؼارٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َخْ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ْس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟیَص بَٔحِشب٥ُِٜٔ  اَس ا٢َ أََو  َ٘ َٓ ا  آَٔخّ

ِٟدَٔیارٔ   أَِ٪ َتُٜو٧ُوا ٩ِ٣ٔ ا

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ نب البؽ رمعف نب ییحی ابعس نب لہس نب دعس اسدعی رضحت اوبدیمح ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ 

اکی تورت ےک ابغ رپ آےئ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا اس  وبتک ںیم مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےلکن وت مہ فادی رقی ںیم

ابغ ےک ولھپں اک ادنازہ وت اگلؤ وت مہ ےن ادنازہ اگل  ا افر ر اؽ اہلل ےک ادنزے ےک اطمقب دس فقس ولعمؾ وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع 

 افر رھپ مہ ےلچ اہیں کت ہک وبتک ںیم فملس ےن رفام ا ارگ  م اہلل ےن اچاہ وت امہرا ریتی رطػ فاسپ آےن کت اس داداد وک  اد رانھک

آےئگ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا آج رات تہب زیت آدنیھ ےلچ یگ افر  م ںیم ےس وکیئ آدیم یھب اس ںیم ڑھکا ہن وہ سج آدیم ےک اپس 

اڑ یئگ اہیں کت افٹن ںیہ فہ اںیہن وبضمیط ےس ابدنھ دے ا ےس یہ وہا تہب زیت آدنیھ یلچ اکی آدیم ڑھکا وہا وت وہا اےس ےل رک 

ہک یط ےک دفونں اہپڑفں ےک درایمؿ اےس ڈاؽ د ا رھپ اس ےک دعب املعء ےک ےٹیب اک اکی اقدص وج ہک اہلی اک رمکحاؿ اھت فہ اکی اتکب 

افر اکی دیفس دگاھ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل وطبر دہہی ےل رک آ ا ر اؽ اہلل ےن یھب اس یک رطػ وجاب اھکل افر اکی 

در وطبر دہہی اس یک رطػ یجیھب رھپ مہ فاسپ وہےئ اہیں کت ہک مہ فادی رقی ںیم آےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس اچ

تورت ےس اس لھپ ےک ابغ ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک اس ابغ ںیم انتک لھپ ت ال اس تورت ےن رعض ایک دس فقس ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ی اجےن فاال وہں افر  م ںیم ےس وج وکیئ دلجی اجان اچےہ وت فہ ریمے اسھت ےلچ افر وج اچےہ وت رہھٹ اجےئ ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم دلج

اہپڑ  رھپ مہ ےلکن اہیں کت ہک ںیمہ دمہنی ونمرہ رظن آےن اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی اطہب ےہ افر ہی ادح ےہ افر ہی فہ ادح

 افر مہ اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر ےک بس رھگفں ےس رتہب ےہ ہک وج مہ ےس تبحم رکات ےہ

ینب اجنر ےک رھگ ںیہ رھپ ہلیبق دبعاال لہش ےک رھگ افر ااصنر ےک بس رھگفں ںیم ریخ ےہ رھپ رضحت دعس نب ابعدہ مہ ےس ےلم وت 

وت ےن ایخؽ ںیہن ایک ہک ر اؽ اہلل ےن ااصنر ےک رھگفں یک الھبیئ ایبؿ یک ےہ  رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ ےس اہک ایک



 

 

افر ںیمہ بس ےس آرخ ںیم رک د ا ےہ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت یک افر رعض ایک 

 ایبؿ یک ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ بس ےس اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااصنر ےک رھگفں یک الھبیئ

 آرخ ںیم رک د ا ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ںیہمت ہی اکیف ںیہن ہک  م دنسپدیہ ولوگں ںیم ےس وہ اجؤ۔

 وبدیمحدبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ نب البؽ رمعف نب ییحی ابعس نب لہس نب دعس اسدعی رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زجعمات ےک ایبؿ ںیم

     1452    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٪ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ِْرہ ب٩ س٤٠ہ ٣دزومی وہیب حرضت ٤ًز ب٩ یحٌیابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔ :  راوی

 ُ٤ِٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا إِٔسَح اُ٪ ح و َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اََّل و َحسَّ َٗ ٤َِِٟدزُومٔیُّ  َِْٔرةُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا

ث٨ََا ُوَصِیْب حَ  ٥َِٟ یَِذَُکِ ٣َا بَ َحسَّ ِؤٟطٔ َوفٔی ک١ُِّ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ َخِْْر َو َٗ ٔلَی  ٔ إ ٤ِزُو ب٩ُِ َیِحٌَی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَ ث٨ََا  ٔة سَّ َسُظ ٩ِ٣ٔ ٗٔؼَّ ٌِ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٜتَب  َٓ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ُوَصِیٕب  ٌِ ٥َِٟ یَِذَُکِ فٔی َحٔسیٔث ُوَصِیٕب َس ص٥ِٔ َو ٥َ بَٔبَِحٔ َّ٠

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ََٜتَب إ َٓ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ ااحسؼ نب اربامیہ، ریغمہ نب ہملس یموفیم فبیہ رضحت رمع نب ییحی ےن ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک 

ہیلع فملس ےک اس رفامؿ کت ےہ ہک ااصنر ےک بس رھگفں ںیم الھبیئ ےہ افر اس ےک دعب رضحت دعس ریض اہلل  ےہ آپ یلص اہلل

 اعتٰیل ہنع نب ابعدہ فاےل فاہعق اک ذرک ںیہن ایک افر فبیہ یک دحثی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلی

 فبہ یک دحثی ںیم ہی اافلظ ںیہن ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ یک رطػ اھکل۔ فاولں ےک ےئل اؿ اک کلم ھکل د ا افر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ ااحسؼ نب اربامیہ، ریغمہ نب ہملس یموفیم فبیہ رضحت رمع نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتیل یک ذات رپ وتلک ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتیل یک ذات رپ وتلک ےک ایبؿ ںیم

     1453    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

زہزی، ابوس٤٠ہ جابز، ابو٤ًزا٪ ٣ح٤س ب٩ جٌرف ب٩ زیاز ابزاہی٥ اب٩ سٌس زہزی، ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 س٨ا٪ ب٩ ابی س٨ا٪ زولی حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠َةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ُس  َحسَّ ثَىٔی أَبُو ٤ًِٔزَاَ٪ ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز

٩ًَِ ٔس٨َأ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٕس  ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ُط أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي َٟ ُى  ِٔ رَفٔ ب٩ِٔ زٔیَازٕ َوا٠َّٟ ٌِ ٔ ب٩ِٔ  ب٩ُِ َج ٩ًَِ َجابٔز َؤلٔیِّ  أَبٔی ٔس٨َإ٪ اٟسُّ

َُزَِو٧َا ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ أَِزَر َٓ َُزَِوّة َٗٔب١َ ٧َِحٕس   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣َ

 َٙ َّ٠ ٌَ َٓ  ٕ ٥َ َتِحَت َطَحَزة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َز٢ََ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٔ اظ ـَ ٌٔ ِٟ ٔ ا ثْٔر َٛ  ٕ َٚ  َواز ا٢َ َوَترَفَّ َٗ ِؼ٩ٕ ٩ِ٣ٔ أََُِؼا٧َٔضا  ُِ ُط بٔ َٔ َسِی

٥َ إٔ٪َّ َرُجًّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ َحز َِٟوازٔی َيِشَتٔو٠ُّوَ٪ بٔاٟظَّ أََخَذ ا٨َّٟاُض فٔی ا َٓ  أََتانٔی َوأ٧ََا ٧َائ٥ْٔ 

ائ٥ْٔ  َٗ ِوُت َوصَُو  َ٘ اِستَِی َٓ  َٕ ِی ٠ُُِٗت اہللُ  اٟشَّ ا٢َ  َٗ َک ٣ٔىِّی  ٌُ ا٢َ لٔی ٩ِ٣َ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٔ ُٕ َػ٠ِّتا فٔی یَٔسظ ِی زِ إَّٔلَّ َواٟشَّ ٌُ ٥ِ٠َ أَِط َٓ ًَلَی َرأِٔسی 

ََٓضا صَُو َذا َجأْٟص ث٥َُّ   َٕ ِی ََٓظا٦َ اٟشَّ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت اہللُ  ا٢َ  َٗ َک ٣ٔىِّی  ٌُ ا٧َٔیةٔ ٩ِ٣َ ی٨َ٤َِ ا٢َ فٔی اٟثَّ َٗ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٥َِٟ  ث٥َُّ  زِٔق  ٌِ َي

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس اجرب، اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج نب ز اد اربامیہ انب دعس زرہی، انسؿ نب ایب انسؿ دفیل 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت دجن یک رطػ اکی زغفہ  رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل

ںیم ےئگ وت مہ ےن ر اؽ اہلل وک اکی ایسی فادی ںیم اپ ا اہجں اکےٹن دار درتخ تہب ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی درتخ 

ےک دروتخں ےک اسےئ ںیم  ےک ےچی ارتے افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولتار اکی اشخ ےس اکٹل دی افر احصہب رکاؾ اس فادی

 ا دحیلعہ دحیلعہ وہ رک ھٹیب ےئگ رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم ریمے اپس اس احؽ ںیم آ ا ہک ںیم 

ولتار اس ےک اہھت ںیم  وہ وت فہ آدیم ریمے رس رپ ڑھکا اھت ےھجم رصػ اس فتق ہتپ الچ بج یگنن راہ اھت وت اس ےن ولتار ڑکپ یل ںیم دیبار

یھت فہ آدیم ھجم ےس ےنہک اگل اب ےھجت وکؿ ھجم ےس اچبےئ اگ ںیم ےن اہک اہلل دفابرہ رھپ اس ےن ھجم ےس اہک اب ےھجت وکؿ ھجم ےس اچبےئ 

 ام ا۔اگ ںیم ےن اہک اہلل اس ےن ولتار اینپ اینؾ ںیم ڈایل فہ آدیم ہی اھٹیب ےہ رھپ ر اؽ اہلل ےن اس ےس ھچک رعتض ںیہن رف

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس اجرب، اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج نب ز اد اربامیہ انب دعس زرہی، انسؿ نب ایب  :  رافی

 انسؿ دفیل رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتیل یک ذات رپ وتلک ےک ایبؿ ںیم
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ہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی ابوبرک ب٩ اسحاٚ ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، س٨ا٪ ب٩ ابی س٨ا٪ زولی ابوس٤٠ :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ حرضت جابز ب٩ ًبساہلل انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِٟامَیَ  اََّل أَِخبََر٧َا أَبُو ا َٗ  َٙ ارٔمٔیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط

ثَىٔی ٔس٨َاُ٪ ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ اِِلَِنَؼارٔیَّ َوکَاَ٪  َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ َجابَٔز ب٩َِ  َؤلٔیُّ َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب  أَبٔی ٔس٨َإ٪ اٟسُّ

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُزَا ٣َ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِخبََرص٤َُا أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ١َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ َُزَِوّة َٗٔب١َ ٧َِحٕس  َس٠َّ

ٕس َو  ٌِ ائ٠َُٔة یَِو٣ّا ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس َ٘ ِٟ ِتُض٥ِ ا َٛ أَِزَر َٓ طُ  ٌَ ١َ ٣َ َٔ َٗ  ٥َ ٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٤َز ٌِ ٣َ 

امیؿ بیعش زرہی، انسؿ نب ایب انسؿ دفیل اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اجرب نب دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم اوبرکب نب ااحسؼ اوب

 دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت فہ ربخ دےتی ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع

اہلل ہیلع فملس فاسپ وہےئ وت مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت فملس ےک اسھت دجن یک رطػ اکی زغفہ ںیم ےئگ وت بج یبن یلص 

 ےھت اکی دؿ دفرہپ وک مہ ےن اؿ وک آراؾ رکےت وہےئ اپ ا رھپ اس ےک دعب رمعم افر اربامیہ نب دعس یک رطح دحثی ذرک یک۔

 انسؿ دفیل اوبہملس نب دبعارلنمح دبعاہلل نب دبعارلامحؿ داریم اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ بیعش زرہی، انسؿ نب ایب :  رافی

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہلل اعتیل یک ذات رپ وتلک ےک ایبؿ ںیم

     1455    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ابا٪ ب٩ یزیس یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوس٤٠ہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔی اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ثْٔر َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  َس َحسَّ

ىَی َحٔسیٔث ا ٌِ َٔ ب٤َٔ ا َٗ ٨َّا بَٔذأت اٟزِّ ُٛ َّی إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب٨َ٠ِا ٣َ ِٗ زِٔق أَ ٌِ ٥ِ َي َٟ ٥ِ یَِذَُکِ ث٥َُّ  َٟ ٟزُّصِزٔیِّ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٟطُ  َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ اابؿ نب سیدی ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک

یئگ نکیل اس ںیم ہی ںیہن ہک ر اؽ اہلل اسھت ےلکن اہیں کت ہک مہ ذات ارلاقع کت چنہپ ےئگ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک 



 

 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس ھچک رعتض ںیہن رفام ا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ اابؿ نب سیدی ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس اثمؽ ےک ایبؿ ںیم ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس وک انتکملع افر دہاتی دے رک م  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اس اثمؽ ےک ایبؿ ںیم ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس وک انتکملع افر دہاتی دے رک وعبمث رفام ا ایگ

     1456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ابوًا٣ز اطٌزی ٣ح٤س ب٩ ًًلء ابی ًا٣ز ابوسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ُى ِٔل ِٔ ًَلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا زٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو  ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بٔی 

ثَ  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ٣ََث١َ ٣َا َب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ُِٟضَسی بَُزیِٕس  زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ىَٔی اہللُ بٔطٔ 

 َ ٤ََث١ٔ َُِیٕث أ َٛ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َٜثَْٔر َوکَاَ٪ ٣ٔ َوا ِظَب اِل ٌُ ِٟ ِٟکََْلَ َوا أ٧َِبََتِت ا َٓ ٤َِٟاَئ  ب٠َِٔت ا َٗ َبْة  ْة كَیِّ َٔ ٔ َٓکَا٧َِت ٨ِ٣َٔضا كَائ ٨َِضا َػاَب أَِرّؿا 

ّة ٣ٔ  َٔ ٔ ًَِوا َوأََػاَب كَائ ِوا َوَر َ٘ بُوا ٨ِ٣َٔضا َوَس َٓرَشٔ ٍَ اہللُ بَٔضا ا٨َّٟاَض  َٔ ٨َ َٓ ٤َِٟاَئ  َِٜت ا اْ٪ ََّل أََجازُٔب أ٣ََِش ٌَ ٤ََّا هَٔی ٗٔی ی إ٧ٔ ٨َِضا أَُِخَ

 َٓ َثىَٔی اہللُ بٔطٔ  ٌَ ُط ب٤َٔا َب ٌَ َٔ َط فٔی زٔی٩ٔ اہللٔ َوَن ُ٘ َٓ ََٓذَٟٔک ٣ََث١ُ ٩ِ٣َ  ٍِ ت٤ُِٔشُک ٣َاّئ َوََّل ت٨ُِبُٔت کََْلّ  َٓ ٥ِ َیزِ َٟ ٥ََّ٠ًَ َو٣ََث١ُ ٩ِ٣َ  ٥َٔ٠ َو ٌَ

َب١ِ صَُسی اہللٔ  ِ٘ ٥ِ َي َٟ َّٟٔذی أُِرٔس٠ُِت بٔطٔ بَٔذَٟٔک َرأِّسا َو   ا

اوبرکب نب ایب ہبیش اوباعرم ارعشی دمحم نب العء ایب اعرم اوباسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

ی ںہ رباس  اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن ےھجم ک ان ملع افر دہاتی دے رک وبعمث رفام ا اس یک اثمؽ ا ےس ےہ سک ے
ہک زنیم رپ م

اس زنیم ںیم ےس ھچک ہصح ااسی اھت ہک سج ےن اپین اےنپ ادنر ذجب رک ایل افر تہب رثکت ےس اچرہ افر زبسہ ااگ ا افر زنیم اک ھچک ہصح 

رفں وک الپےت تخس اھت ہک فہ اپین وک رفک اتیل ےہ سج یک فہج ےس اہلل اعتیل ولوگں وک عفن دےتی ںیہ ولگ اس ںیم ےس ےتیپ ںیہ اےنپ اجون

ل دیماؿ ےہ ہک فہ اپین وک ںیہن رفاتک افر ہن یہ اس ںیم اھگس دیپا وہیت ےہ
ت 

 

ب حی

 ںیہ افر آاگہ روہ اھگس رچاےت ںیہ افر زنیم اک ھچک ہصح 

ےن اس ےک  وت یہی اثمؽ اس یک ےہ ہک سج ےن اہلل اعتیل ےک دنی وک اھجمس افر وج دنی اہلل اعتیل ےن ےھجم دے رک وعبمث رفام ا اہلل اعتیل

ذرےعی ولوگں وک افدئہ  اچنہ ا انچہچن اس ےن وخد یھب دنی اھکیس افر دفرسفں وک یھب اھکس ا افر اثمؽ اؿ ولوگں یک ہک وہنجں ےن اس 

 رطػ رس یھب ںیہن ااھٹ ا افر اہلل اعتیل یک اس دہاتی وک ےسج ےھجم دے رک اجیھب ایگ ےہ اس وک وبقؽ ںیہن ایک۔



 

 

  اوباعرم ارعشی دمحم نب العء ایب اعرم اوباسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

     1457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ بزاء، اطٌزی ابوَکیب ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ اِِلَِط ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ أَبٔی زٔیُّ َوأَبُو َُکَ

٤ََث١ٔ َر  َٛ َثىَٔی اہللُ بٔطٔ  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ٣ََثلٔی َو٣ََث١َ ٣َا َب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِّی ٣ُوَسی  ٔن ٔ إ ِو٦ َٗ ا٢َ َیا  َ٘ َٓ ِو٣َطُ  َٗ ُج١ٕ أَتَی 

أَزِ  َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ ْة ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ ًَُط كَائ أَكَا َٓ ا٨ََّٟحاَئ  َٓ زِیَاُ٪  ٌُ ِٟ ِّی أ٧ََا ا٨َّٟٔذیزُ ا ٔن ِیىَیَّ َوإ ٌَ َِٟحِیَع بٔ ًَلَی ٣ُِض٠َتٔض٥ِٔ َرأَیُِت ا وا  ُ٘ َٓا٧َِل٠َ َُٟحوا 

أَِػَبُحوا ٣َ  َٓ ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٔ ٔ بَِت كَائ ذَّ َٛ ٍَ ٣َا َو َب ًَىٔی َواتَّ ََٓذَٟٔک ٣ََث١ُ ٩ِ٣َ أَكَا َُٜض٥ِ َواِجَتاَحُض٥ِ  أَص٠َِ َٓ َِٟحِیُع  ََٓؼبََّحُض٥ِ ا کَا٧َُض٥ِ 

 ِّٙ َِٟح َب ٣َا ٔجئُِت بٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ذَّ َٛ ًََؼانٔی َو  ٔجئُِت بٔطٔ َو٣ََث١ُ ٩ِ٣َ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہدبع اہلل نب رباء، ارعشی اوبرکبی اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعت

رفام ا ریمے اس دنی یک اثمؽ وج اہلل اعتیل ےن ےھجم اطع رفام رک وعبمث رفام ا ےہ اس آدیم یک رطح ےہ ہک وج اینپ وقؾ ےس آرک ےہک 

ات وہں وت  م اےنپ آپ وک دنمش ےس اچبؤ اے وقؾ ںیم ےن اینپ آوھکنں ےس دنمش اک اکی رکشل داھکی ےہ افر ںیم  م وک فاعض وطر رپ ڈرا

افر اس یک وقؾ ںیم ےس اکی امجتع ےن اس یک ااطتع رکیل افر اشؾ وہےت یہ اس تلہم یک انبء رپ اھبگ یئگ افر اکی رگفہ ےن اس 

 افر اؿ وک ڑج ےس اڑیھک وک الٹھج ا افر فہ حبص کت ایس ہگج رپ رےہ وت حبص وہےت یہ دنمش ےک رکشل ےن اؿ رپ ہلمح رکد ا افر فہ الہک وہ ےئگ

د ا یہی اثمؽ ےہ وج ریمی ااطتع رکات ےہ افر ںیم وج دنی قح ےل رک آ ا وہں اس یک اابتع رکات ےہ افر اثمؽ اؿ ولوگں یک وج ریمی 

 انرفامین رکےت ںیہ افر وج دنی قح ےل رک آ ا وہں اےس الٹھجےت ںیہ۔

 دی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل نب رباء، ارعشی اوبرکبی اوبااسہم رب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

     1458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ َقشی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٔشیُّ  ُِْٟقَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٤َُِِْٟٔرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صُ و َحسَّ ٔد  ا٢َ اِِلَِْعَ َٗ ا٢َ  َٗ َزیَِزَة 

 ٌَ َح َٓ َس ٧َاّرا  َٗ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ اِسَتِو َٛ ًٔی  ٤ََّا ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ أ٣َُّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َ٘ اُغ َي ِٟرَفَ َوابُّ َوا ٠َِت اٟسَّ

٤ُوَ٪ ٓٔیطٔ  حَّ َ٘ ٥ِ َوأْمُتَْن َت ُٛ ٔ أ٧ََا آخْٔذ بُٔحَحز َٓ  ٓٔیطٔ 

 دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح رقیش ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ہبیتق نب

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اثمؽ افر ریمی اتم یک اثمؽ اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن آگ الجیئ وہیئ وہ افر 

ںیم رگےت ےلچ اج رےہ وہں افر ںیم اہمتری  رمفں وک ڑکپے وہےئ وہں افر  م الب  اےچ ادناھ اسرے ڑیکے وکمڑے افر ےگنتپ اس 

 ددنھ اس ںیم رگےت ےلچ اج رےہ وہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح رقیش ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

     1459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، حرضت ابواٟز٧از رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

 ٔ ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ث٨ََاظ   ٧َِحَوظُ و َحسَّ

 رمعف اندق انب ایب رمع ایفسؿ، رضحت اوبازلاند ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اندق انب ایب رمع ایفسؿ، رضحت اوبازلاند ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

     1460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ اب٩ ٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َصَذا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ  َحسَّ ث ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ٣َا َحسَّ ٨َا أَبُو صَُزیَِزَة 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َس اہللٔ َػل َٗ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ اِسَتِو َٛ ٥َ ٣ََثلٔی 

اُغ  ِٟرَفَ ١َ ا ٌَ ََٟضا َج ا أََؿائَِت ٣َا َحِو َّ٤٠َ َٓ ٠ٔب٨َِطُ  ٧َاّرا  ِِ ١َ َیِحُحزُص٩َُّ َوَي ٌَ ٩َ ٓٔیَضا َوَج ٌِ َ٘ ًَّٟٔی فٔی ا٨َّٟارٔ َي َوابُّ ا ٔ اٟسَّ َوَصٔذظ

٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َص٠ُ  ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َص٥ُ٠َّ   ٥ِ ُٛ ٔ ََٓذل٥ُِٜٔ ٣ََثلٔی َو٣ََث٥ُُِٜ٠ أ٧ََا آخْٔذ بُٔحَحز ا٢َ  َٗ ٩َ٤ِ ٓٔیَضا  حَّ َ٘ َیَت ٠ٔبُونٔی َٓ ِِ َت َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ   َّ٥

٤ُوَ٪ ٓٔیَضا حَّ َ٘  َت

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ انب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رفام ا ریمی اثمؽ اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن آگ الجیئ وہ وت بج اس ےن آگ ےس اےنپ ارد رگد وک رفنش ایک وت اس ںیم 

ے وکمڑے افر فہ اجونر وج اس ںیم رگےت ںیہ فہ رگےن ےگل فہ اؿ وک رفےک رگم فہ ہن رںیک افر اس ںیم رگےت رںیہ آپ یلص اہلل ڑیک

ہیلع فملس ےن رفام ا یہی اثمؽ ریمی افر اہمتری ےہ ہک ںیم اہمتری  رم ڑکپ رک ںیہمت دفزخ ںیم رگےن ےس رفاتک وہں افر ںیم ںیہمت اتہک 

 س ےس ےلچ آؤ دفزخ ےک اپس ےس ےلچ آؤ نکیل  م ںیہن امےتن افر اس ںیم رگےت ےلچ اج رےہ وہ۔وہں ہک دفزخ ےک اپ

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ انب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اینپ اتم رپ تقفش ےک ایبؿ ںیم ۔

     1461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ اب٩ ٣ہسی س٠ی٥ سٌیس ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ َحات ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ  ٩ًَِ َس ث٨ََا َس٠ٔی٥ْ  ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضسٓٔیٕ َحسَّ ٥ٕ َحسَّ

 ٔ ٓ ٩َ ٌِ َ٘ اُغ َي ِٟرَفَ َِٟح٨َازُٔب َوا ١َ ا ٌَ َح َٓ َس ٧َاّرا  َٗ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ أَِو َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََثلٔی َو٣ََث٥ُُِٜ٠  ٨ًََِضا َوأ٧ََا یَضا اہللُ  َوصَُو یَُذبُُّض٩َّ 

٠َُّتوَ٪ ٩ِ٣ٔ یَسٔی َٔ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ َوأْمُتَْن َت  ٥ِ ُٛ ٔ  آخْٔذ بُٔحَحز

 دمحم نب اح م انب دہمی میلس دیعس نب انیمء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن آگ الجیئ وت اس ںیم ڈٹی افر ےگنتپ رگےن  ںیگ افر فہ آدیم اؿ وک ریمی اثمؽ افر اہمتری اثمؽ 

ے ےلچ اج رےہ وہ۔

 

کلی

 

ت
 رفےک افر ںیم یھب دفزخ یک آگ ےس اہمتری  رمفں وک اھتےم وہےئ وہں افر  م ریمے اہوھتں ےس 

 اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اح م انب دہمی میلس دیعس نب انیمء، رضحت اجرب ریض :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اخ م ا

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اخ م ا

     1462    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ن٘از سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اِِلَِْعَ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕس ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد 

 ١َ ٌَ َح َٓ أَِحَش٨َُط َوأَِج٠َ٤َُط  َٓ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ بَىَی ب٨َُِیا٧ّا  َٛ ا٢َ ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ اِِل٧َِبَٔیأئ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  وُٟوَ٪ ًَ ُ٘ ُٔوَ٪ بٔطٔ َي ا٨َّٟاُض یُٔلی

٨َُُِٜٓت أ٧ََا ت٠َِٔک ا٠َّٟب٨َٔةَ  ٣َا َرأَی٨َِا ب٨َُِیا٧ّا أَِحَش٩َ ٩ِ٣ٔ  ٔ ا٠َّٟب٨ََٔة   َصَذا إَّٔلَّ صَٔذظ

رمعف نب دمحم اندق، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

یم ےن وکیئ اکمؿ انب ا افر اےس تہب ااھچ افر وخوصبرت انب ا افر ولگ رفام ا ریمی اثمؽ افر  ماؾ اایبنء رکاؾ یک اثمؽ ایسی ےہ سک ے یسک آد

اس اکمؿ ےک اچرفں رطػ وھگےنم ےگل افر ےنہک ےگل ہک مہ ےن اس اکمؿ ےس ز ادہ وخوصبرت اکمؿ ںیہن داھکی  ااےئ اس اکی 

 اٹنی ےک وت فہ اٹنی ںیم یہ وہں۔

 ج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمع نب دمحم اقند ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اخ م ا

     1463    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صََذ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة و َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ا ٣َا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ اِِل٧َِبَٔیأئ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َػل

 َ٤ ِٛ أَِحَش٨ََضا َوأَِج٠َ٤ََضا َوأَ َٓ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ ابَِتىَی بُُیوّتا  َٛ ِبلٔی  ١َ ا٨َّٟاُض َٗ ٌَ َح َٓ َٟب٨َٕٔة ٩ِ٣ٔ َزاؤَیٕة ٩ِ٣ٔ َزَواَیاَصا   ٍَ ٠ََضا إَّٔلَّ ٣َِؤؿ



 

 

ْس  ا٢َ ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َیت٥َّٔ ب٨َُِیا٧َُک  َٓ َٟب٨َّٔة  َت َصاص٨َُا  ٌِ وُٟوَ٪ أََّلَّ َوَؿ ُ٘ َی َٓ ِٟب٨َُِیاُ٪  حٔبُُض٥ِ ا ٌِ ُٓوَ٪ َوُي ٨ُُِٜت أ٧ََا َیُلو َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ا٠َّٟب٨َٔةَ 

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبااقلمس ےن رفام ا ریمی اثمؽ 

 وطر رپ افر اؿ  ماؾ اایبنء رکاؾ یک اثمؽ وج ھجم ےس ےلہپ آےکچ ںیہ ایسی ےہ سک ے یسک آدیم ےن رھگ انب ا افر اس وک ااھچ وخوصبرت افر لمکم

انب ا نکیل اس ےک اکی وکےن ںیم اکی اٹنی یک ہگج ابح  رہ یئگ ولگ اس اکمؿ ےک اچرفں رطػ وھگےتم ںیہ افر اےس دےتھکی ںیہ افر فہ 

 اکمؿ اؿ وک ااھچ اتگل ےہ نکیل فہ ےتہک ںیہ ہک ارگ اس ہگج اکی اٹنی رھک دی اجیت وت اہمترا اکمؿ لمکم وہ اجات رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفام ا ںیم یہ فہ اٹنی وہں۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 ےک اخ م ا

     1464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًبساہلل ب٩ زی٨ار ابوػاٟح س٤ا٪ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُٗتَیِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ َبُة َواب٩ُِ حُِحز

 َ ا٢َ ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ اِِل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ٪  َّ٤ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ  ٧ِبَٔیائٔ َػأٟٕح اٟشَّ َٛ ِبلٔی  َٗ  ٩ِ٣ٔ

ُٓو ١َ ا٨َّٟاُض یَُلو ٌَ َح َٓ َٟب٨َٕٔة ٩ِ٣ٔ َزاؤیَٕة ٩ِ٣ٔ َزَوایَاُظ   ٍَ أَِحَش٨َطُ َوأَِج٠َ٤َُط إَّٔلَّ ٣َِؤؿ َٓ وُٟوَ٪ صًَلَّ بَىَی ب٨َُِیا٧ّا  ُ٘ َٟطُ َوَي َحبُوَ٪  ٌِ َ٪ بٔطٔ َوَي

َٓأ٧ََا ا٠َّٟب٨َُٔة  ا٢َ  َٗ ٔ ا٠َّٟب٨َُٔة  ِت َصٔذظ ٌَ  َوأ٧ََا َخاَت٥ُ ا٨َّٟبٔیَِّْن ُؤؿ

ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج دبعاہلل نب دانیر اوباصحل امسؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اس آدیم یک رطح ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اثمؽ افر اؿ  ماؾ اایبنء رکاؾ یک اثمؽ وج ھجم ےس ےلہپ آےکچ ںیہ

سج ےن اکمؿ انب ا افر تہب ااھچ افر وخوصبرت انب ا نکیل اکمؿ ےک اکی وکےن ںیم ےس اکی اٹنی یک ہگج اخیل رہ یئگ ولگ اس ےک 

اکمؿ ےک اچرفں رطػ وھگےم فہ اکمؿ اؿ وک ڑبا ااھچ اگل افر فہ اکمؿ انبےن فاےل ےس ےنہک ےگل ہک آپ ےن اس ہگج اکی اٹنی ویکں 

  رھک دی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اٹنی ںیم یہ وہں افر ںیم اخ م ا نییبن وہں۔ہن



 

 

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح الیعمس انب رفعج دبعاہلل نب دانیر اوباصحل امسؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اخ م ا

     1465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َػأٟٕح 

٥َ ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ ا٨َّٟبٔیَِّْن  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفام ا افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک۔

 حل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اخ م ا

     1466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ س٠ی٥ ب٩ حیا٪ سٌس ب٩ ٣ی٨اء، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ٣ٔی٨َ  ث٨ََا َس اَ٪ َحسَّ ث٨ََا َس٠ٔی٥ُ ب٩ُِ َحیَّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َّی  اَئ  َػل

٠َ٤ََضا إَّٔلَّ  ِٛ َضا َوأَ أََت٤َّ َٓ ٤ََث١ٔ َرُج١ٕ بَىَی َزاّرا  َٛ ا٢َ ٣ََثلٔی َو٣ََث١ُ اِِل٧َِبَٔیأئ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ١َ ا٨َّٟاُض اہللُ  ٌَ َح َٓ َٟب٨َٕٔة   ٍَ  ٣َِؤؿ

ٍُ ا٠َّٟب٨َٔٔة  ِوََّل ٣َِؤؿ َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ حَّبُوَ٪ ٨ِ٣َٔضا َوَي ٌَ ٍُ ا٠َّٟب٨َٔٔة یَِسُخ٠ُو٧ََضا َویََت أ٧ََا ٣َِؤؿ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

َدَت٤ُِت اِِل٧َِبَٔیاَئ  َٓ  ٔجئُِت 

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ میلس نب ایحؿ دعس نب انیمء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ؽ افر دفرسے  ماؾ اایبنء رکاؾ یک اثمؽ اس آدیم یک رطح ےہ ہک سج ےن اکی رھگ انب ا افر اےس وپرا افر اکلم انب ا رفام ا ریمی اثم

 ااےئ اکی اٹنی یک ہگج ےک ہک فہ اخیل رہ یئگ ولگ اس رھگ ےک ادنر دالخ وہ رک اےس دےنھکی ےگل افر فہ رھگ اؿ وک دنسپ آےن اگل فہ ولگ 



 

 

ں ہن رھک دی یئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک ںیم یہ اس اٹنی یک ہگج آ ا وہں افر ںیم ےن ےنہک ےگل ہک ہی اکی اٹنی ویک

 اایبنء رکاؾ یک آدم اک ہلسلس متخ رکد ا ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ میلس نب ایحؿ دعس نب انیمء، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 
 ت ب
ب

 

ت
ن

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اخ م ا

     1467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی حرضت س٠ی٥ رضی اہلل :  راوی

ا٢َ بََس  َٗ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َو ث٨ََا َس٠ٔی٥ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ َضا أَِحَش٨ََضاو َحسَّ  ٢َ أََت٤َّ

ثی لقن یک یئگ ےہ رصػ دمحم نب اح م، انب دہمی رضحت ملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دح

 یظفل رفؼ ےہ۔

 دمحم نب اح م، انب دہمی رضحت میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس اتماس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج اہلل اعتیل اتم رپ رمح رکےن اک ارادہ رفامات ےہ وت

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

   اس یک الہتک ےس ےلہپ یہ الب اتیل ےہ 
 

 

 ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک بج اہلل اعتیل اتم رپ رمح رکےن اک ارادہ رفامات ےہ وت اس اتم ےک ن

     1468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس جوہزی ابواسا٣ہ یزیس ب٩ ًبساہلل حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ش٥٠ ابی اسا٣ہ ابزاہی٥،  :  راوی

 َ ث َِٟحِوَصزٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٨ِطُ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَ ٩ِ َرَوی َذَٟٔک  ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة َو٤٣َّٔ ثُِت  ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ َوحُسِّ ثَىٔی بَُزیُِس َٗ ٨َا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ

ِبٔس اہللٔ ًَ َّ َوَج١َّ إٔذَ  ب٩ُِ  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٕة ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ا أََراَز َرِح٤ََة أ٣َُّ

ا بََِْن یََسیَِضا َوإَٔذا ّٔ كّا َوَس٠َ ََٟضا رَفَ ٠َُط  ٌَ َح َٓ ِب٠ََضا  َٗ َضا  َبَف ٧َبٔیَّ َٗ ََٜضا َوصَُو ی٨َُِوزُ  ًَٔبازٔظٔ  أَص٠َِ َٓ َضا وَیٌّ  بََضا َو٧َبٔیُّ ًَذَّ ٕة  ََٜة أ٣َُّ أََراَز َص٠َ

ًََؼِوا أ٣َِزَظُ  بُوُظ َو ذَّ َٛ َٜتَٔضا حَْٔن  ًَِی٨َطُ بَٔض٠َ أَََقَّ  َٓ 



 

 

اتی ےہ ہک یبن یلص ملسم ایب ااسہم اربامیہ، نب دیعس وجرہی اوبااسہم ریدی نب دبعاہلل رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل زعفلج بج اےنپ دنبفں ںیم ےس یسک اتم رپ رمح رکےن اک ارادہ رفامات ےہ وت اس اتم ےک یبن وک اتم یک 

ارادہ رفامات  الہتک ےس ےلہپ الب اتیل ےہ افر فہ اینپ اتم ےک ےئل ارج افر شیپ ہمیخ وہات ےہ افر بج اہلل اعتیل یسک اتم وک الہک رکےن اک

ےہ وت اےس اس یبن یک زدنیگ ںیم یہ اس ےک اسےنم اس یک اتم رپ ذعاب انزؽ رفامات ےہ افر یبن اس اتم یک الہتک دھکی رک اینپ 

 آںیھکن ڈنھٹی رکات ےہ ویکہکن اوہنں ےن اےنپ یبن وک الٹھج ا افر اس ےک مکح یک انرفامین یک یھت۔

  وجرہی اوبااسہم ریدی نب دبعاہلل رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعملسم ایب ااسہم اربامیہ، نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ک

  ایبؿاضفلئ اک :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص زائسہ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر حرضت ج٨سب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُت ُج٨َِس  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٤ًَُِْر ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا َزائَٔسةُ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ُت أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ بّا َي

َِٟحِؤق  ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  و٢ُ أ٧ََا رَفَ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

سن زادئہ دبعاکلمل نب ریمع رضحت دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ادمح نب دبعاہلل نب وی

 ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ںیم وحض رپ اہمترا شیپ ہمیخ وہں اگ۔

  ہنعادمح نب دبعاہلل نب ویسن زادئہ دبعاکلمل نب ریمع رضحت دنجب ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1470    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ابوَکیب اب٩ برش ٣شٌز ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف،  :  راوی

 طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر حرضت ج٨سب



 

 

ث٨ََا یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ا  ٌّ اب٩ُِ برِٔشٕ َج٤ٔی

ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ٣ُ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ص٤َُا  َبُة لِٔکَ ٌِ ُط

٩ًَِ جُ   ٕ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٨َِسٕب 

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی انب رشب رعسم دیبع اہلل نب اعمذ ایب دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع رضحت 

 ےت ںیہ۔دنجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رک

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی انب رشب رعسم دیبعاہلل نب اعمذ ایب دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع  :  رافی

 رضحت دنجب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1471    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٗاری، ابی حاز٦ حرضت سہ١ :  راوی

ٌٔیٕس حَ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت َسِضًّل َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي سَّ

٥َِٟ یَ  َب  َب َو٩ِ٣َ رَشٔ َِٟحِؤق ٩ِ٣َ َوَرَز رَشٔ ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  و٢ُ أ٧ََا رَفَ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ِ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َوا٦ْ  ِو٤َأ ِٗ ًَلَیَّ أَ ََْٟرَٔز٪َّ  أَبَّسا َو

ًَیَّإغ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی  ٌِ ٍَ ا٨ُّٟ َش٤ٔ َٓ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٕٔ  َٗ ُٓونٔی ث٥َُّ یَُحا٢ُ بَِیىٔی َوبَِی٨َُض٥ِ  ٔ ز ٌِ ُُٓض٥ِ َوَي ا٢َ أَِْعٔ َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ثُُض٥ِ َصَذا ا َوأ٧ََا أَُحسِّ

 ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ َت َسِضًّل َي ٌِ ََٜذا َس٤ٔ ٥ِ َص ٌَ  ٠ُِت َن

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، ایب احزؾ رضحت لہس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل 

ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ںیم وحض رپ اہمترا شیپ ہمیخ وہں اگ وج اس وحض رپ آےئ اگ فہ اس وحض ںیم ےس ےئپ اگ افر وج اس ںیم یپ 

رھپ فہ یھبک ایپاس ہن وہاگ ریمے اپس ھچک ولگ آںیئ ےگ ںیم اؿ وک اچہپاتن وہں اگ افر فہ ولگ ےھجم اچہپےتن وہں ےگ رھپ ریمے  ےل اگ

افر اؿ ےک درایمؿ )اکی رپدہ( احلئ رک د ا اجےئ اگ اوباحزؾ ےتہک ںیہ ہک بج ںیم ہی دحثی ایبؿ رک راہ اھت وت رضحت امعنؿ نب ایب 

 رےہ ےھت وت اوہنں ےن رفام ا ہک ںیم ےن رضحت لہس ےس ہی دحثی ایس رطح  ین ےہ ںیم ےن اہک  ی اہں۔ ایعش یھب ہی دحثی نس

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، ایب احزؾ رضحت لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لئ اک ایبؿاضف :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ن٤ٌا٪ :  راوی

ًَلَی أَبٔی ا٢َ َوأ٧ََا أَِطَضُس  َٗ  َ أ َٓ َسَک  ٌِ ٠ٔ٤ًَُوا َب ََّک ََّل َتِسرٔی ٣َا  ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ ُی َٓ َُّض٥ِ ٣ٔىِّی  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ َی َٓ ُتطُ َیزٔیُس  ٌِ ََٟش٤ٔ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ُٗو٢ُ َس

ٔسی ٌِ ٢َ َب ا ٩ِ٤َٟٔ بَسَّ ّ٘ ا ُسِح ّ٘  ُسِح

 رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل یلع اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت امعنؿ ےن اہک ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ںیم ےن

ہنع ےس یھب ہی دحثی ایس رطح  ین ےہ نکیل فہ اینت ابت ز ادہ رفامےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامںیئ ےگ ہک ہی ولگ وت 

ں ےن آپ یلص اہلل ریمے ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب ںیم اہک اجےئ اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ولعمؾ ںیہن ہک اوہن

 ہیلع فملس ےک دعب ایک ایک اکؾ ےئک ںیم وہکں اگ دفر وہاجؤ دفر وہاجؤ فہ ولگ ہک وہنجں ےن ریمے دعب دنی ںیم ردفدبؽ رک د ا۔

 یلع اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت امعنؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ن٤ٌا٪ اب٩ ابی ًیاغ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی  ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، ابواسا٣ہ ابوحاز٦، سہ١ :  راوی

 ٨ًہ خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َسِض١ٕ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة  ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ًَ ٥َ َو ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس إغ  ًَیَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ وَب ٩ِ ا٨ُّٟ ُ٘ ٌِ   َحٔسیٔث َي

اہلل  اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبااسہم اوباحزؾ، لہس امعنؿ انب ایب ایعش رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض

 اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ینعی وقعیب یک رفاتی یک رطح لقن رکےت ںیہ۔

اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبااسہم اوباحزؾ، لہس امعنؿ انب ایب ایعش رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍ ب٩ ٤ًز ج٤هی اب٩ ابی ٠٣یٜہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزاؤز ب٩ ٤ًزو ؿيی ٧آ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ِٟح٤َُهٔیُّ  ٍُ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٔ ث٨ََا ٧َآ یُّ َحسَّ يِّ َـّ ٤ِزٕو اٟ ًَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  أؾ و َحسَّ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ 

ا٢َ  ِٟوَ َٗ ٕ َوَزَوایَاُظ َسَواْئ َو٣َاُؤُظ أَبَِیُف ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحِوضٔی ٣َٔشَْرةُ َطِضز َّی اہللُ  ٚٔ َورٔیُحُط أَكَِیُب ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رٔ

َسُظ أَبَّسا ٌِ ُ َب ًَل یَِو٤َأ َٓ َب ٨ِ٣ُٔط  ٩ِ٤َ رَشٔ َٓ ٤َأئ  ٨ُحُو٦ٔ اٟشَّ َٛ ٤ِِٟٔشٔک َوٛٔیزَا٧ُُط   ا

ت کہ رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہللداؤد 
مل
 نب رمعف یبض انعف نب رمع یحمج انب ایب 

ہیلع فملس ےن رفام ا ریما وحض اکی امہ یک اسمتف ےک ربارب ےہ افر اس ےک اسرے وکےن ربارب ںیہ افر اس وحض اک اپین اچدنی ےس 

اس یک وخوبش کشم ےس ز ادہ رتہب ےہ افر اس ےک وکزے آامسؿ ےک اتسرفں یک رطح ںیہ وت وج آدیم ریمے اس وحض  ز ادہ دیفس افر

 ےس ےئپ اگ رھپ اس ےک دعب اس وک یھبک ایپس ںیہن ےگل یگ۔

ت کہ رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 داؤد نب رمعف یبض انعف نب رمع یحمج انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1475    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحِؤق  ًَلَی ا ِّی  ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت أَبٔی برَِکٕ  ا َٗ ا٢َ َو ًَلَیَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٗ َّی أ٧َُِوَز ٩ِ٣َ َیزٔزُ  َحً

َسَک َوَسُیِؤَخُذ أ٧َُاْض زُو ٌِ َسَک َواہللٔ ٣َا بَزٔحُوا َب ٌِ ٠ٔ٤ًَُوا َب زَِت ٣َا  ٌَ ا٢ُ أ٣ََا َط َ٘ ُی َٓ ًٔی  ُٗو٢ُ یَا َربِّ ٣ٔىِّی َو٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َ أ َٓ وَ٪  نٔی  ٌُ َیزِٔج

ًَلَی أَ   ٍَ وذُ بَٔک أَِ٪ ٧َزِٔج ٌُ َّا َن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ ُ٘ ََٜة َي َٓکَاَ٪ اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ا٢َ  َٗ ابٔض٥ِٔ  َ٘ ًِ ٩ًَِ زٔی٨َٔ٨اًَلَی أَ تََن  ِٔ اب٨َٔا أَِو أَِ٪ نُ َ٘ ًِ 

رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم وحض رپ وہں اگ اہیں کت ہک وج  م ںیم ےس ریمے 

اگ وت ںیم اہلل زعفلج یک ابراگ  اپس آےئ اگ ںیم اےس دے راہ وہں اگ افر ھچک ولوگں وک ریمے رقبی وہےن ےس ےلہپ یہ ڑکپ ایل اجےئ

ںیمہ رعض ایک رکفں اگ اے ریمے رپفرداگر ہی ولگ وت ریمے ایتم ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وجاب ںیم اہک اجےئ اگ ہک ایک 



 

 

ویں ےک لب رھپ آپ ںیہن اجےتن ہک اوہنں ےن آےکپ دعب ایک ایک اکؾ ےئک اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ہی ولگ وفرا ازی

ت کہ ہی داع زپاھ رکےت ےھت اے اہلل مہ اس ابت ےس انپہ امےتگن ںیہ ہک مہ ازیویں ےک لب رھپ اجںیئ افر
مل
 ےئگ رافی ےتہک ںیہ ہک انب ایب 

 اجںیئ۔

 

 اس ابت ےس یھب ہک مہ اےنپ دنی ےس یسک آزامشئ ںیم التبم رک دی 

 رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز یحٌی ب٩ س٠ی٥ اب٩ خثی٥ ًبساہلل ب٩ ًبیساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ ُس٠َِی٥ٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَائَٔظَة   ب٩ِٔ أَبٔیو َحسَّ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ََٜة أ٧َ ٠َ٣ُِی

ًَلَی ِّی  ٔن و٢ُ َوصَُو بََِْن َهِضَزانَِی أَِػَحابٔطٔ إ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَلَیَّ  َت َِٟحِؤق أ٧ََِتٔوزُ ٩ِ٣َ َیزٔزُ  ا

٩َّ زُونٔی رَٔجا٢ْ  ٌَ َتَل ِ٘ ُی َٟ ََٓواہللٔ  َسَک ٣َا َزاُٟوا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٌِ ٠ٔ٤ًَُوا َب ََّک ََّل َتِسرٔی ٣َا  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ َی َٓ ًٔی  ٩ََّٟ أَِی َربِّ ٣ٔىِّی َو٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ُٗو َْلَ َٓ

ابٔض٥ِٔ  َ٘ ًِ ًَلَی أَ وَ٪  ٌُ  َیزِٔج

ت کہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ
مل
 دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ایب 

 

 
 

ہک ںیم ےن ر اؽ  انب ایب رمع ییحی نب میلس انب ِح

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس اس احؽ ںیم ہک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ رفام رےہ ےھت ہک ںیم وحض رپ اہمترا ااظتنر 

رکفں اگ ہک  م ںیم ےس وکؿ وکؿ ریمے اپس آات ےہ اہلل یک مسق ھچک آدیم ریمے اپس آےن ےس رفک د ے اجںیئ ےگ ںیم وہکں اگ 

ے رپفرداگر ہی وت ریمے ایتم ںیہ وت اہلل رفامےئ اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیہن اجےتن ہک اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع اے ریم

 فملس ےک دعب ایک ایک اکؾ ےئک ہی اگلاتر اےنپ ازیویں ےک لب ےس رھپےت یہ رےہ، ۔

ت کہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعانب ایب رمع ییحی نب میلس انب میثخ دبعاہلل نب دیبعاہلل نب ایب :  رافی
مل
  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1477    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

یو٧ص ب٩ ًبساَّلًلی ػسفی ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو اب٩ حارث بْٜر ٗاس٥ ب٩ ًباض ہاطِم ًبساہلل ب٩ رآٍ ٣ولی  :  راوی



 

 

 حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ َسفٔیُّ أَِخبََر٧ ًِلَی اٟؼَّ َ ِبٔس اِِل ًَ ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٩ًَِ و َحسَّ ثَُط  َِّْٜرا َحسَّ ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ ا 

٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة َزِؤد ا٨َّٟ  ٍٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َرآ  ٩ًَِ َِٟضأطِٔمِّ  ًَبَّإض ا أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٠ًََ ا َّی اہللُ  ََّضا ٔيیِّ َػل ٥َ أ٧َ ِیطٔ َوَس٠َّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍِ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥ِ أَِس٤َ َٟ َِٟحِوَق َو وَ٪ ا ٍُ ا٨َّٟاَض یَِذَُکُ ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َِٟت  ا ا کَاَ٪ َیِو٣ّا ٩ِ٣ٔ َٗ َّ٤٠ََٓ  ٥َ َس٠َّ

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ََٓش٤ٔ َِٟحارٔیَُة َت٤ُِظُلىٔی  ًَىِّی َذَٟٔک َوا ی  ٠ُِت ٠َِٟٔحارٔیَةٔ اِسَتأَِٔخٔ ُ٘ َٓ و٢ُ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ  

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ َُ ا٨َِّٟشاَئ  ٥ِ یَِس َٟ ًَا اٟزَِّجا٢َ َو ٤ََّا َز َِٟت إ٧ٔ ا ِّی َل٥ُِٜ رَفَ َٗ ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَلَی   ْن 

یُ  َٓ ُٗو٢ُ ٓٔی٥َ َصَذا  َ أ َٓ ا٢ُّ  َـّ ٌْٔرُ اٟ َِٟب ٤َا یَُذبُّ ا َٛ ًَىِّی  َُٓیَذبُّ   ٥ِ ُٛ إٔیَّاَی ََّل َیأِتَْٔنَّ أََحُس َٓ َِٟحِؤق  ََّک ََّل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا ا ا٢ُ إ٧ٔ َ٘

ا ّ٘ ُٗو٢ُ ُسِح َ أ َٓ َسَک  ٌِ  َب

ث ریکب اقمس نب ابعس اہیمش دبعاہلل نب راعف ومیل رضحت اؾ ہملس ریض اہلل ویسن نب دبعاالیلع دصیف دبعاہلل نب فبہ، رمعف انب احر

اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک ولوگں ےس وحض اک ذرک یتنس یھت نکیل اس ےک ابرے ںیم ںیم ےن ر اؽ 

ے رس ںیم یھگنک رک ریہ یھت وت ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیہن انس اھت اکی دؿ ہکبج اکی ڑلیک ریم

انس اے ولوگہک ںیم ےن اس ڑلیک ےس اہک ھجم ےس دحیلعہ وہ اج فہ ےنہک یگل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رصػ رمدفں وک الب ا ےہ افر 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اہمترے ےئل وحض وکرث رپ توروتں وک ںیہن الب ا وت ںیم ےن اہک ںیم یھب ولوگں ںیم ےس وہں ر اؽ اہلل یلص ا

شیپ ہمیخ وہں اگ افر  م اس ابت ےس ڈران ہک ںیہک ااسی ہن وہ ہک  م ںیم ےس وکیئ ریمی رطػ آےئ افر رھپ فہ ھجم ےس اٹہ د ا اجےئ اسیج 

فملس وک وجاب د ا اجےئ اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع ہک مگ دشہ افٹن اٹہ د ا اجات ےہ وت ںیم اؿ ےک ابرے ںیم وہکں اگ وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ںیہن اجےتن ہک اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اجےن ےک دعب ایک ایک ااجید رکںیل ںیھت وت ںیم وہکں اگ دفر وہاجؤ۔

راعف ومیل رضحت اؾ ہملس  ویسن نب دبعاالیلع دصیف دبعاہلل نب فبہ، رمعف انب احرث ریکب اقمس نب ابعس اہیمش دبعاہلل نب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1478    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

ابو٩ٌ٣ رٗاشی ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبس ب٩ ح٤یس ابوًا٣ز ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو ا٠ٓح اب٩ سٌیس ًبساہلل ب٩ رآٍ ا٦ س٤٠ہ  :  راوی



 

 

 حرضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

أشیُّ َوأَبُو برَِکٔ بِ  َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ث٨ََا و َحسَّ ٤ًَِزٕو َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ٕ َوصَُو  ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  اُٟوا َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٍٕ َو ٔ ٩ُ ٧َآ

ِت ا٨َّٟئ  ٌَ ََّضا َس٤ٔ ُث أ٧َ ا٢َ کَا٧َِت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة تَُحسِّ َٗ  ٍٕ ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرآ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٠َُح ب٩ُِ َس ِٓ َّی اہللُأَ و٢ُ یَّ َػل ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٩ًَِ  ٕ َِْٜر ُ ٔ َحٔسیٔث ب ِّی َرأِٔسی ب٨َِٔحو ف ُٛ َِٟت ٤َٟٔأطَلتَٔضا  ا َ٘ َٓ ٔ َوهَٔی َت٤َِتٔظُم أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَبَّإض ًَلَی ا أس٥ٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ  ا

 دبعاہلل نب راعف اؾ ہملس رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اوبنعم راقیش اوبرکب نب انعف دبع نب دیمح اوباعرم دبعاکلمل نب رمعف احلف انب دیعس

آپ اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس اس احؽ ںیم ہک فہ یھگنک رکفا ریہ ںیھت 

یھگنک رکےن فاےل ےس ےنہک  ںیگ ریمے رس وک  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ولوگں رضحت اؾ ہملس یلص اہلل ہیلع فملس ےن انس وت

 رےنہ دے ابح  رفاتی ریکب ک  ااقلمس یک رفاتی یک رطح لقن یک یئگ ےہ۔

اوبنعم راقیش اوبرکب نب انعف دبع نب دیمح اوباعرم دبعاکلمل نب رمعف احلف انب دیعس دبعاہلل نب راعف اؾ ہملس رضحت اؾ ہملس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی خْر حرضت ً٘بہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ َِٟدِْر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ َر َحسَّ َّی اہللُ ًَا٣ٔز ُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ٔلَی ا َٖ إ ٤َِٟیِّٔت ث٥َُّ اِنََصَ ًَلَی ا ًَلَی أَص١ِٔ أُحُٕس َػًَلَتُط  َّی  ََٓؼل َد َیِو٣ّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ ْن َل٥ُِٜ َوأ٧ََا َطضٔیْس ًَ ِّی رَفَ ٔن ا٢َ إ َ٘

ٔلَی َحِوضٔی اِْل  ِّی َواہللٔ َِل٧َُِوزُ إ ٔن ٠َِی٥ُِٜ َوإ ًَ ُٖ ِّی َواہللٔ ٣َا أََخا ٔن اتٔیَح اِِلَِرٔق َوإ َٔ اتٔیَح َخزَائ٩ٔٔ اِِلَِرٔق أَِو ٣َ َٔ ًِٔلیُت ٣َ ُ ِس أ َٗ ِّی  ٔن َ٪ َوإ

ُشوا ٓٔیَضا َٓ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ َتت٨ََا ًَ  ُٖ ٩ِٜٔ أََخا ٔسی َوَل ٌِ وا َب ُٛ ٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ ُترِشٔ ًَ 

ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ رضحت

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی دؿ ابرہ ےلکن افر دہشاء ادح یک امنز اس رطح ےس زپیھ سج رطح ہک تیم یک امنز زپاھ رکےت ںیہ 

 شیپ ہمیخ وہں افر ںیم اہمترا وگاہ وہں افر اہلل یک مسق ںیم رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی الےئ افر رفام ا ںیم اہمترے ےئل

 اب یھب اےنپ وحض وک دھکی راہ وہں افر ےھجم زنیم ےک زخاونں یک اچایبں دی ںیئگ ںیہ  ا زنیم یک اچایبں افر اہلل یک مسق ےھجم اس ابت اک



 

 

 م ولگ داین ےک الچل ںیم آرک اکی دفرسے ےس دسح  ڈر ںیہن ےہ ہک  م ریمے دعب رشمک نب اجؤ ےگ ہکلب ےھجم اس ابت اک ڈر ےہ ہک

 رکےن وگل ےگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریخ رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1480    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یب، ٣زثس حرضت ً٘بہ رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب اب٩ جزیز، ب٩ حاز٦ ابی یحٌی ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ابی حب :  راوی

 ٨ًہ

ُت یَِحٌَی ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ َجزٔیز ٌِ ث٨ََا َوصِْب َي َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی و َحسَّ ُث  أَیُّوَب یَُحسِّ

 ٕ ًَا٣ٔز َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َزِثَٕس  ٨ِٔ٤ِٟبَرَ َحبٔیٕب  ٌَٔس ا ِتلَی أُحُٕس ث٥َُّ َػ َٗ ًَلَی   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َػل َٗ

٤َا بََِْن أَی٠ََِة  َٛ َؿُط  َِٟحِؤق َوإٔ٪َّ َْعِ ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  ِّی رَفَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٔ ِْٟٔلَِحَیأئ َواِِل٣ََِوأت  ٤َُِٟوزِّ ِّ کَا ٔن ٔة إ َٔ ُِٟحِح ٔلَی ا ٠ًََِی٥ُِٜ إ َِٟشُت أَِخَشی  ی 

٤َا صَ  َٛ َتِض٠ُٜٔوا  َٓ تَت٠ُٔوا  ِ٘ ُشوا ٓٔیَضا َوَت َٓ ٧َِیا أَِ٪ َت٨َا ٠َِی٥ُِٜ اٟسُّ ًَ ٜٔىِّی أَِخَشی  ٔسی َوَل ٌِ وا َب ُٛ ا٢َ أَِ٪ ُترِشٔ َٗ ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ٠ََک ٩ِ٣َ کَاَ٪ 

َّی اہللُ  َٓکَا٧َِت آَٔخَ ٣َا َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َبُة  ِ٘ ًُ ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

دمحم نب ینثم، فبہ انب رجری، نب احزؾ ایب ییحی نب اویب، سیدی نب ایب بیبح، رمدث رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 

ہک وکیئ زدنفں افر رمدفں وک  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دہشاء ادح رپ امنز زپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ ھڑوہ اسیج

رتصخ رکراہ وہ آپ ےن رفام ا ںیم وحض وک رث رپ اہمترا شیپ ہمیخ وہں اگ افر وحض وکرث یک وچڑایئ اینت ےہ ک ان ہک اہلی ےک اقمؾ ےس 

خفہ ےک اقمؾ کت افہلص ےہ ےھجم  م ےس اس ابت وک ڈر ںیہن ہک  م ریمے دعب رشمک نب اجؤ ےگ نکیل ےھجم  م ےس اس ابت
خ 

اک ڈر ےہ  

ہک  م ولگ داین ےک الچل ںیم آسپ ںیم دسح رکےن گل اجؤ ےگ افر آسپ ںیم وخؿ رسیی رکےن گل اجؤ ےگ سج ےک ہجیتن ںیم  م 

الہک وہاجؤ ےگ سج رطح ہک  م ےس ےلہپ ولگ الہک وہےئ رضحت ہبقع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 

 اھت۔آرخی رمہبت ربنم رپ داھکی 

 دمحم نب ینثم، فبہ انب رجری، نب احزؾ ایب ییحی نب اویب، سیدی نب ایب بیبح، رمدث رضحت ہبقع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع ف

     1481    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب ًَِبٔس اَحسَّ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ یِٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ا٢َ ی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َٗ ہللٔ 

َوا٣ّا  ِٗ ٩ًََّ أَ َِٟحِؤق َوَِل٧َُازٔ ًَلَی ا ك٥ُُِٜ  ٥َ أ٧ََا رَفَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٗو٢ُ یَا َربِّ َٗ َ أ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ث٥َُّ َِل٠َُُِبَنَّ 

َسَک  ٌِ ََّک ََّل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ ُی َٓ  أَِػَحابٔی أَِػَحابٔی 

 فملساوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اوباعمفہی اشمع، قیقش دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن رفام ا ںیم وحض وکرث رپ اہمترے شیپ ہمیخ وہں اگ افر ھچک ولوگں یک اخرط ےھجم ڑگھجان زپے اگ رھپ ںیم اؿ رپ ولغمب رکد ا اجؤں اگ 

رھپ ںیم رعض رکفں اگ ہی وت ریمے اسیھت ںیہ ہی وت ریمے اسیھت ںیہ وت وجاب ںیم ھجم ےس رفام ا اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اجےن ےک دعب ایک ایک ااجید رک ڈایل ںیھت۔ ںیہن اجےتن ہک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اوباعمفہی اشمع، قیقش دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

ٔ َو  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََاظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٥ِ یَِذَُکِ أَِػَحابٔی أَِػَحابٔیو َحسَّ َٟ 

اتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رف

  ےک اافلظ ذرک ںیہن ںیہ۔
ِ
ان  َ
ْض
َ
  أ
ِ
ان  َ
ْض
َ
 ںیم أ

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اضفلئ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضت ًبساہلل رضی ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، سٌبہ ٣ِْرہ ابووائ١ ح :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجزٔیز ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ی َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٣َُِْٔرَة  ا  ٌّ َبُة َج٤ٔی ٌِ ث٨ََا ُط ٤ًَِٔع َوفٔی  َحسَّ َ ٔ َحٔسیٔث اِِل ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ

ُت أَبَا َوائ١ٕٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َُِْٔرَة َس٤ٔ َبَة  ٌِ  َحٔسیٔث ُط

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعس ریغمہ اوبفالئ رضحت دبعاہلل

 ُ

 

ِعْت
م َ
س

َة یک ہگج 
َ
 ر 
ِی

 

مُع
ہیلع فملس ےس رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یک رطح لقن رکےت ںیہ افر ہبعش یک رفاتی ںیم نَْع 

ٍ ےک اافلظ ذرک ےئک ےئگ ںیہ۔
ِ

 

ائ
َ
ا ف
َ
ي 
َ
 أ

  دمحم نب رفعج، ہبعس ریغمہ اوبفالئ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افص

     1484    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی ًبثر ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـی١ حؼْن ابووائ١ حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبثَْر ح  ثٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ َس ٩ًَِ حَُؼِْٕن و َحسَّ ص٤َُا  ِی١ٕ لِٔکَ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ و َحسَّ

٤ًَِٔع َو٣َُِْٔرةَ  َ ٥َ ٧َِحَو َحسٔیٔث اِِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ 

ر  اوبرکب نب ا

 

ت ی
ع

ی 

 

عئ

 

ش

یب ہبیش، انب لیضف نیصح اوبفالئ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دیعس نب رمعف ا

 دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ۔ رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت ریغمہ یک

ر  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب لیضف نیصح اوبفالئ رضحت ذحہفی ریض :  رافی

 

ت ی
ع

ی 

 

عئ

 

ش

 اہلل اعتٰیل ہنع دیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ بزیٍ اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس حرضت حارثہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبٔس ب٩ِٔ َخأٟسٕ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ٍٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ بَزٔی ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ ٩ًَِ َحارٔ َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ثََة أ٧َ

٥ِ َتِش  َٟ ٤ُِِٟشَتِورٔزُ أَ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  اَئ َوا ٌَ ا٢َ َحِوُؿطُ ٣َا بََِْن َػ٨ِ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ ا٢َ ََّل  َٗ ا٢َ اِِلََوانٔی  َٗ طُ  ٌِ ٤َ

 ٔ ََٜواٛ ٤ُِِٟشَتِورٔزُ تَُزی ٓٔیطٔ اِْل٧َٔیُة ٣ِٔث١َ اِل  ٔب ا

دمحم نب دبعاہلل نب رب،ع انب ایب دعی، ہبعش، دبعم نب اخدل رضحت احرہث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن یبن یلص 

 ےہ اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک ریما وحض اانت ڑبا ےہ ہک ک ان ہک اعنصء افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ افہلص

وتسمرد ےن ہی دحثی نس رک اہک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ربونتں ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن انس اوہنں ےن اہک ںیہن وت  رضحت

ے۔
گ
 رضحت وتسمرد ےنہک ےگل ہک اس وحض ںیم اترفں یک رطح ربنت وہں

  اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب رب،ع انب ایب دعی، ہبعش، دبعم نب اخدل رضحت احرہث ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1486    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ْعْعہ رحمی ب٩ ٤ًارہ طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس حرضت حارثہ ب٩ وہب خزاعی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

بَ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ث٨ََا رَحَ َة َحسَّ َْعَ ٔس ب٩ِٔ َْعِ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍَ َحارٔثََة ب٩َِ و َحسَّ َّطُ َس٤ٔ ٔس ب٩ِٔ َخأٟٕس أ٧َ

َِٟحِوَق ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  و٢ُ َوَذََکَ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُِٟدزَاعٔیَّ َي ٔ  َوصِٕب ا ٤ُِِٟشَتِورٔز ِو٢َ ا َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ َو

َٟطُ  ِو َٗ  َو

رہ ہبعش، دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ رحیم نب امع

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ افر رھپ وحض یک رفاتی ذموکرہ دحثی یک رطح لقن یک افر اس ںیم رضحت 

 وتسمر اک وقؽ ذرک ںیہن ایک۔

 رعرعہ رحیم نب امعرہ ہبعش، دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ زخایع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاربامیہ نب دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع

     1487    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ زہزانی ابوکا١٣ جحسری ح٤از ب٩ زیس ایوب ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ َِٟحِحَسرٔیُّ  َّصَِزانٔیُّ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٍٔ اٟز ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ

٤َا بََِْن  َٛ ٥َ إٔ٪َّ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ َحِوّؿا ٣َا بََِْن ٧َاحَٔیتَِیطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ   َجزِبَاَئ َوأَذُِرَح  َٗ

حد ری امحد نب زدی اویب انعف انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبرعیب زرہاین
خ 

 اوباکلم 

اراشد رفام ا اہمترے اسےنم وحض ےہ اس ےک دفونں انکرفں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ ہک ک ان ہک اقمؾ رجاب افر اذرح ےک درایمؿ 

 افہلص ےہ۔

حد ری امحد نب زدی اویب انعف انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب ز :  رافی
خ 

 رہاین اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افص

     1488    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ٗلا٪ ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی َوًُبَیِ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُس اہللٔ ب٩ُِ َس

٤َا بََِْن َجزِ  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ َحِوّؿا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ َّی بَاَئ َوأَذُِرَح َوفٔی رَٔو ٧َآ ٤َُِٟثى اَیٔة اب٩ِٔ ا

 َحِوضٔی

ےس  زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی اطقؿ دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس

رجاب افر اذرح ےک  رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہمترے اسےنم وحض ےہ ک ان ہک اقمؾ

 درایمؿ افہلص ےہ افر انب ینثم یک رفاتی ںیم وحیض اک ظفل ےہ ینعی ریما وحض۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی اطقؿ دیبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم
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 ٩ برش ًبیس اہللاب٩ ٤٧ْر، ابی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب :  راوی

ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ بَٔضَذا  و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ

 ٔ ا اِْلِٔس٨َاز َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ  َٗ ََٟیا٢ٕ َوفٔی َحسٔیٔث اب٩ِٔ بٔرِشٕ ٣ِٔث٠َُط َوَزاَز  ٔ بَِی٨َُض٤َا ٣َٔشَْرةُ ثًََلٔث  أ٦ِ یََتِْٔن بٔاٟظَّ ٢َ ََقِ

 ٕ  ثًََلثَٔة أَیَّا٦

انب ریمن، ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دیبع اہلل اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ اس ںیم رصػ 

ت دیبع اہلل ےن رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اقمؾ رجابء افر اذرح ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک رضح

رفام ا ہی اشؾ ںیم دف ایتسبں ںیہ اؿ دفونں ویتسبں ےک درایمؿ نیت رات یک اسمتف اک افہلص ےہ افر انب ریثک یک رفاتی ںیم نیت دؿ اک 

 ذرک ےہ۔

  نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دیبع اہللانب ریمن، ایب اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم
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 سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ًُبَِیسٔ اہللٔ  َوَس٠َّ

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ ومٰیس نب ہبقع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رضحت دیبع اہلل یک 

 رفاتی یک رطح دحثی لقن رکےت ںیہ۔

  صفح نب رسیمہ ومٰیس نب ہبقع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افص
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، حرضت ًبساہلل :  راوی

سٕ  ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ثَىٔی رَحِ َّی  و َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ

٨ُحُو٦ٔ اٟشَّ  َٛ  ُٙ ٤َا بََِْن َجزِبَاَئ َوأَذُِرَح ٓٔیطٔ أَبَارٔی َٛ ا٢َ إٔ٪َّ أ٣ََا٥ُِٜ٣َ َحِوّؿا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٥َِٟ اہللُ  َب ٨ِ٣ُٔط  َٓرَشٔ ٤َأئ ٩ِ٣َ َوَرَزُظ 

َسَصا أَبَّسا ٌِ ِ َب  َیِو٤َأ

رحہلم نب ٰییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، انعف، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہمترے 

اسےنم وحض ےہ ک ان ہک اقمؾ رجابء افر ازرج ےک درایمؿ افہلص ےہ افر اس وحض ںیم آامسؿ ےک اتسرفں یک رطح وکزے ںیہ وج 

  اگ وت اس ےک دعب فہ یھبک یھب ایپاس ںیہن وہاگ۔ آدیم اس وحض رپ آےئ اگ

 

 افر اس ںیم ےس پی

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، رمع نب دمحم، انعف، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم امہرے یبن
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٤ز ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز ٣کی اب٩ ابی طیبہ اب٩ اسحاٚ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س ابوً :  راوی

 ا٧حونی ًبساہلل ب٩ ػا٣ت حرضت ابوذر

ُى َّٔلبِ  ِٔ ِّیُّ َوا٠َّٟ ٤َِٟک ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ٩ٔ أَبٔی َطِیَبَة 

 ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا  ُّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٤َٔس ا ِبٔس اٟؼَّ ًَ ٠ُُِٗت ب٩ُِ   

ٔ ٧ُُحو ًََسز ثَرُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٔ َْل٧َٔیُتُط أَ ٕس بَٔیٔسظ ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ َِٟحِؤق  َواٛٔبَٔضا أَََّل فٔی َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا آ٧َٔیُة ا َٛ ٤َأئ َو ٔ اٟشَّ ٦

٠َِیطٔ َيِظَدُب ٓٔیطٔ  ًَ ِ آَٔخَ ٣َا  ٥ِ َیِو٤َأ َٟ َب ٨ِ٣َٔضا  َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٣َ رَشٔ ٤ُِِٟؼٔحَیٔة آ٧َٔیُة ا ٤ُِِٟو٤َٔ٠ٔة ا ِی٠َٔة ا َِٟح٨َّٔة ٩ِ٣َ ا٠َّٟ  ٣ٔیزَابَأ٪ ٩ِ٣ٔ ا

ُؿُط ٣ِٔث١ُ كُؤٟطٔ ٣َا بَ  ِ َْعِ ٥ِ َیِو٤َأ َٟ َب ٨ِ٣ُٔط  َش١ٔ رَشٔ ٌَ ِٟ ٔلَی أَی٠ََِة ٣َاُؤُظ أََطسُّ بََیاّؿا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبَٔن َوأَِحلَی ٩ِ٣ٔ ا اَ٪ إ َّ٤ًَ  َِْن 

تم اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع یکم انب ایب ہبیش انب ااحسؼ دبعازعلسی نب دبعادمصل اوبرمع اوجنین دبعاہلل نب اص



 

 

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس وحض وکرث ےک ربنت ےسیک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ اس وحض ےک ربنت آامسؿ ےک 

ی وہ افر سج ںیم دبیل وہ ہی تنج ےک ربنت ںیہ وج اس ربنت اتسرفں یک داداد ےس ز ادہ ںیہ افر اس رات ےک اترے وج رات ادنریھ

ےس ےئپ اگ فہ رھپ یھبک یھب ایپاس ںیہن وہاگ اس وحض ںیم تنج ےک دف انےل ےتہب ںیہ وج اس ےس ےئپ اگ فہ ایپاس ںیہن وہاگ اس وحض یک 

ہلص ےہ اس اک اپین دفدھ ےس ز ادہ دیفس افر دہش ےس وچڑایئ افر ابملیئ دفونں ربارب ںیہ ک ان ہک اقمؾ امعؿ افر اقمؾ اہلی ےک درایمؿ اف

 ز ادہ اھٹیم ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع یکم انب ایب ہبیش انب ااحسؼ دبعازعلسی نب دبعادمصل اوبرمع اوجنین دبعاہلل نب  :  رافی

 اصتم رضحت اوبذر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم
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اب٩ بظار ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس ٣ٌسا٪ ب٩ ابی ك٠حہ  ابوُشا٪ ٣ش٤عی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، :  راوی

 ي٤ٌزی حرضت ثوبا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اُٟوا  َٗ ارٔبَْة  َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ إر َوأَ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا َُشَّ ث٨ََا أَبُو  اْذ َوصَُو اَحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ

٩ًَِ ثَوِ  ٤َزٔیِّ  ٌِ َِٟی َساَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  بَاَ٪ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل

ِْقٔ َحِوضٔی أَذُوزُ ا٨َّٟاَض ِٔلَص١ِٔ  ٌُ ٔ َٟب ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ  ٥َ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َوَس٠َّ َ٘ َٓ ٔؿطٔ  ٩ًَِ َْعِ ُشئ١َٔ  َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ َٓفَّ  َّی َیزِ َؼاَی َحً ٌَ ُب بٔ َِٟی٩ٔ٤َ أَُِضٔ ا

تُّ ٓٔیطٔ  ُِ َش١ٔ َي ٌَ ِٟ ا٢َ أََطسُّ بََیاّؿا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبَٔن َوأَِحلَی ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ابٔطٔ  ٩ًَِ رَشَ اَ٪ َوُسئ١َٔ  َّ٤ًَ ٔلَی  امٔی إ َ٘ ا٧ٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َ  ٣ٔیزَابَأ٪ ی٤َُسَّ

ِٟحَ  ٕٚ ا  ٨َّةٔ أََحُسص٤َُا ٩ِ٣ٔ َذَصٕب َواِْلََخُ ٩ِ٣ٔ َورٔ

ی دمحم نب ینثم، انب اشبر اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، اسمل نب ایب دعج دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل

مع
مس

 اوباسغؿ 

وحض ےک انکرے رپ ولوگں وک اٹہ راہ وہں اگ نمی ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم اےنپ 

فاولں وک ںیم اینپ ال یھ امرفں اگ اہیں کت ہک نمی فاولں رپ ہہب زپے اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وحض یک وچڑایئ ےک ابرے 

 ےگ نج یک تنج ےک ذرہعی ںیم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفام ا وحض اک اپین دفدھ ےس ز ادہ اھٹیم ےہ اس وحض ںیم تنج ےک دف انےل ںیہب



 

 

 ےس دمد وہیگ اؿ ںیم ےس اکی رپانہل  اےن اک افر دفرسا اچدنی اک رپانہل وہاگ۔

ی دمحم نب ینثم، انب اشبر اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، اسمل نب ایب دعج دعماؿ نب ایب ہحلط رمعیی رضحت وثابؿ ریض  :  رافی

مع
مس

اوباسغؿ 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْر ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ٣وسٰی طیبا٪، حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہ :  راوی

 ٕ ٔ صَٔظا٦ َتاَزَة بٔإِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّطُ و َحسَّ ََُِْر أ٧َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔطٔ 

َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٨ًِٔ  ا٢َ أ٧ََا یَِو٦َ ا َِٟحِؤق َٗ  َس ًُِْقٔ ا

زریہ نب رحب، نسح نب ومٰیس ابیشؿ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اشہؾ یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی 

 لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم  ماتم ےک دؿ وکرث ےک انکرے رپ وہں اگ۔

 ریہ نب رحب، نسح نب ومٰیس ابیشؿ، رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک 

     1495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌی ب٩ ح٤از طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ثوبا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ از ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َساَ٪  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٔس  ٌِ َِٟح ٩ِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا

ازٕ َصَذا َحٔسیْث  ٠ُِت َٟٔیِحٌَی ب٩ِٔ َح٤َّ ُ٘ َٓ َِٟحِؤق  ٥َ َحٔسیَث ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ ثَِوبَاَ٪  َ٘ َٓ َوا٧ََة  ًَ َتطُ ٩ِ٣ٔ أَبٔی  ٌِ َس٤ٔ

 ُ٘ َٓ َبَة  ٌِ ا ٩ِ٣ٔ ُط ـّ ُتطُ أَِي ٌِ ثَىٔی بٔطٔ َوَس٤ٔ َحسَّ َٓ ٨ََوَز لٔی ٓٔیطٔ  َٓ  ٠ُِت ا٧ُِوزِ لٔی ٓٔیطٔ 

 دمحم نب اشبر، ییحی نب امحد ہبعش، اتقدہ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وحض وکرث یک دحثی ہک ںیم ےن ییحی

فر ںیم ےن ہی دحثی ہبعش ےس یھب  ین ےہ وت ںیم ےن اہک فہ نب امحد ےس اہک ہک وت ےن ہی دحثی اوبتواہن ےس  ین ےہ فہ ےنہک ےگل ہک ا



 

 

 یھب ھجم ےس ایبؿ رکف وت اوہنں ےن فہ یھب ھجم ےس ایبؿ رک دی۔

 دمحم نب اشبر، ییحی نب امحد ہبعش، اتقدہ، رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 از حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساٟزح٩٤ ب٩ سًل٦ ج٤ٌهی ربیٍ اب٩ ٣ش٥٠ ٣ح٤س ب٩ زی :  راوی

ٔس ب٩ِٔ زٔیَ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ىٔی اب٩َِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٌِ ٍُ َي ث٨ََا اٟزَّبٔی ِٟح٤َُهٔیُّ َحسَّ ٕ ا ٦ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َسًلَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ  ٕ از

ا٢َ َِلَذُوَز٪َّ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  زٔیَبُة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  َػل َِ ِٟ ٤َا تَُذازُ ا َٛ  ٩ًَِ َحِوضٔی رَٔجاَّّل 

ی رعیب انب ملسم دمحم نب ز اد رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ج
 مع
خ

دبعارلنمح نب مالؾ 

 ح ہک ایبنج افوٹنں وک اٹہ ا اجات ےہ۔ےن اراشد رفام ا ںیم اےنپ وحض وکرث ےس ولوگں وک اس رطح اٹہؤں اگ سج رط

ی رعیب انب ملسم دمحم نب ز اد رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ج
 مع
خ

 دبعارلنمح نب مالؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص ا

     1497    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ زیازہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔیطٔ ًُبَِیُس اہللٔ بِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ وَُّل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي ٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ َس٤ٔ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ َّی ٩ُ ٣ُ  َػل

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   اہللُ 

ےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذموکرہ دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دمحم نب ز ادہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

 دحثی یک رطح رفام ا۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دمحم نب ز ادہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿاضفلئ اک :   ابب



 

 

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ثَطُ أَ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ رَحِ

َِٟی٩ٔ٤َ َوإٔ٪َّ  اَئ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٤َا بََِْن أَی٠ََِة َوَػ٨ِ َٛ ِسُر َحِوضٔی  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َائٔ  َػل ٔ ٧ُُحو٦ٔ اٟشَّ َسز ٌَ َٛ  ٔٙ  ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ اِِلَبَارٔی

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ہق نمی ےک درایمؿ ےہ افر اس وحض ںیم ےن رفام ا ریمے وحض یک دقمار اینت ےہ ینتج ہک اہلی ےک اقمؾ ےس اقمؾ اعنصء وج ہک الع

 ربنت آامسؿ ےک اترفں ےک ربارب ںیہ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاضفلئ  :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ػٔار وہیب ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ًَِبَس ا ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ُوَصِیْب  اُر َحسَّ َّٔ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟؼَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُث و َحسَّ ٔ ب٩َِ ُػَضِیٕب یَُحسِّ زٔیز ٌَ ِٟ

ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ َحسَّ َّی إَٔذا َٗ ٩ِ َػاَحَبىٔی َحً َِٟحِوَق رَٔجا٢ْ ٤٣َّٔ ًَلَیَّ ا ََْٟرَٔز٪َّ   ٢َ

 َّ ٩ََّٟ لٔی إ٧ٔ ا َ٘ ٠َیُ َٓ ٩ََّٟ أَِی َربِّ أَُػِیَحابٔی أَُػِیَحابٔی  ُٗو َْلَ َٓ ٔلَیَّ اِخُت٠ٔحُوا زُونٔی  وا إ ٌُ ٔ َسَک َرأَیُِتُض٥ِ َوُرٓ ٌِ  َک ََّل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب

ؿ نب ملسم افصر فبیہ دبعازعلسی نب بیہص رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل دمحم نب اح م، افع

ہیلع فملس ےن رفام ا وحض رپ ھچک ا ےس آدیم آںیئ ےگ وج داین ںیم ریمے اسھت رےہ اہیں کت ہک بج ںیم اؿ وک دوھکیں اگ افر اؿ وک 

ے رقبی آےن ےس رفک د ا اجےئ اگ وت ںیم وہکں اگ اے ریمے رپفرداگر ہی وت ریمے اسیھت ریمے اسےنم ایک اجےئ اگ وت اؿ وک ریم

ںیہ ہی وت ریمے اسیھت ںیہ وت وجاب ںیم اہک اجےئ اگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیہن اجےتن ںیہ اوہنں ےن آپ ےک دعب ایک ایک ااجید 

 ںیک۔

 سی نب بیہص رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، افعؿ نب ملسم افصر فبیہ دبعازعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ححز ًلی ب٩ ٣شہز، ابوَکیب اب٩ ٓـی١ ٣دتار ب٩ ١ٔ٠ٓ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ا و َحسَّ ٌّ ِی١ٕ َج٤ٔی ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٕ ح و َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ا 

ىَی َوَزاَز آ٧ٔیَ  ٌِ ٤َِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص   ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِِٟدَتارٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ ا ًََسزُ ا٨ُّٟحُو٦  ُتُط 

، یلع نب رجح یلع نب رہسم، اوبرکبی انب لیضف اتخمر نب لفلف، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش

 فملس ےس یہی رفاتی لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم ہی زادئ ےہ ہک اس وحض ےک ربنت اتسرفں ےک ربارب ںیہ۔

 انب لیضف اتخمر نب لفلف، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح یلع نب رہسم، اوبرکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥، ب٩ نرض تیِم ٫زی٥ ب٩ ًبساَّلًلی، ٣ٌت٤ز ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ُى ٟ ِٔ ًِلَی َوا٠َّٟ َ ًَِبسٔ اِِل َِّیِٔمُّ َوصَُزی٥ُِ ب٩ُِ  ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ َت٤ْٔز َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ٣ُ أػ٥ٕ َحسَّ ٌَ

 ٌَ ٤َا بََِْن َػ٨ِ َٛ ا٢َ ٣َا بََِْن ٧َاحَٔیًَِی َحِوضٔی  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َِٟٔسی٨َةٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   اَئ َوا

 اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اعمص، نب رضن یمیت  رمی نب دبعاالیلع، رمتعم

ےن اراشد رفام ا ریمے وحض ےک دفونں انکرفں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ ک ان ہک اقمؾ اعنصء افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ افہلص 

 ےہ۔

  اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل امہنعاعمص، نب رضن یمیت  رمی نب دبعاالیلع، رمتعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ًبساٟؼ٤س ہظا٦ حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ابووٟیس كیاٟسی ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َِٟؤٟیسٔ  و َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  صَٔظا٦ْ ح و َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  َوا٧ََة لِٔکَ ًَ ث٨ََا أَبُو  َیأٟٔسیُّ َحسَّ َٓ اٟلَّ َّا  َُّض٤َا َطک ََُِْر أ٧َ اََّل أَِو ٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َ٘

ًََوا٧ََة ٣َا بََِْن ََّلبًََِی َحِوضٔی اَ٪ َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی  َّ٤ًَ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َو  ٣ِٔث١َ ٣َا بََِْن ا

 اہرفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل اشہؾ نسح نب یلع ولحاین اوبفدیل سلا ،ی اوبتواہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم دفونں رافویں وک کش ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک  ا وت  فملس ےس ذموکرہ

( ےک اافلظ ںیہ۔  
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ْ 
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َ
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َ
 آپ ےن رفام ا دمہنی ونمرہ افر امعؿ ےک درایمؿ ک ان افہلص ےہ افر اوبتواہن یک رفاتی ںیم )ل

  نب یلع ولحاین اوبفدیل سلا ،ی اوبتواہن، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہرفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل اشہؾ نسح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  یک افصت ےک ایبؿ ںیمامہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس

     1503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب حارثی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل رزی خاٟس ب٩ حارث، سٌیس حرضت ٗتازہ :  راوی

یُّ  ًَِبسٔ اہللٔ اٟزُّزِّ ُس ب٩ُِ  َِٟحارٔثٔیُّ َو٣َُح٤َّ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا َتاَزَة و َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس َِٟحارٔٔث  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا اََّل َحسَّ َٗ

 ٌَ َٛ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا ُٙ اٟذَّ ٥َ تَُزی ٓٔیطٔ أَبَارٔی ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ا٢َ  ٤َائٔ َٗ ٔ ٧ُُحو٦ٔ اٟشَّ  َسز

زی اخدل نب احرث، دیعس رضحت اتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ییحی نب بیبح احریث، دمحم نب دبعاہلل ر

 رفام ا اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اس وحض ںیم  اےن افر اچدنی ےک وکزے دےھکی اگ س ےن آامسؿ ےک اترے ںیہ۔

 دیعس رضحت اتقدہ ییحی نب بیبح احریث، دمحم نب دبعاہلل رزی اخدل نب احرث، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ٣وسٰی طیبا٪ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص بِ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی ٩ُ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َئ و َحسَّ یَّ اہللٔ َػل

٤َائٔ  ٔ ٧ُُحو٦ٔ اٟشَّ ًََسز ثَرُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ا٢َ ٣ِٔث٠َطُ َوَزاَز أَِو أَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

زریہ نب رحب، نسح نب ومٰیس ابیشؿ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

 رطح رفام ا افر اس ںیم اینت ابت زادئ ےہ ہک آامسؿ ےک اتسرفں یک داداد ےس ز ادہ۔فملس ےن ذموکرہ دحثی یک 

 زریہ نب رحب، نسح نب ومٰیس ابیشؿ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی وٟیس ب٩ طحاَ، ب٩ وٟیس سٜونی ابی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زیازہ ب٩ خیث٤ہ س٤اک ب٩ رحب :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی زٔیَازُ ب٩ُِ َخ  ثَىٔی أَبٔی َرح٤َُٔط اہللُ َحسَّ ُٜونٔیُّ َحسَّ َِٟؤٟیسٔ اٟشَّ َٔ ب٩ِٔ ا َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُطَحا ثَىٔی ا ٩ًَِ َحسَّ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ِیَث٤ََة 

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٤َا بََِْن َجابٔز َٛ ِیطٔ  َٓ َس ٣َا بََِْن ََطَ ٌِ َِٟحِؤق َوإٔ٪َّ بُ ًَلَی ا ْن َل٥ُِٜ  ِّی رَفَ ٔن ا٢َ أَََّل إ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َٙ ٓٔیطٔ ا٨ُُّٟحو٦ُ  أَ٪َّ اِِلَبَارٔی َٛ اَئ َوأَی٠ََِة  ٌَ  َػ٨ِ

نب رحب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمسہ ریض فدیل نب اجشع، نب فدیل وکسین ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ز ادہ نب ہمثیخ امسک 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم وحض وکرث رپ اہمترے ےئل شیپ ہمیخ وہں اگ افر اس 

افہلص ےہ افر اس ںیم وکزے  وحض ےک دفونں انکرفں ےک درایمؿ اانت افہلص ےہ ک ان ہک اقمؾ اعنصء افر اقمؾ اہلی ےک درایمؿ

 اتسرفں یک رطح وہں ےگ۔

 فدیل نب اجشع، نب فدیل وکسین ایب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ز ادہ نب ہمثیخ امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 امہرے یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وحض ےک اابثت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت ےک ایبؿ ںیم

     1506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حرضت ًا٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ سٌس ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١ ٣ہاجز ب٩ ٣ش٤ار  :  راوی

 ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ُِٟضَ  ٩ًَِ ا ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ِٔش٤َإر  أجز

 َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ َّ َس َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٍٕ أَِخبٔرِنٔی بَٔظِیٕئ َس٤ٔ ٔ ٍَ ًَُُلمٔی ٧َآ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة ٣َ ٔلَی َجابٔز تَِبُت إ َٛ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ إؾ  ی اہللُ 

َِٟحِؤق  ًَلَی ا ُن  ِٟرَفَ و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ُتطُ َي ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٔلَیَّ إ ََٜتَب إ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 نب ایب ہبیش، اح م نب اامسلیع اہمرج نب امسمر رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، اوبرکب

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب رمسہ یک رطػ اےنپ الغؾ انعف ےک اہھت اکی طخ ھکل رک اجیھب ہک ےھجم اس زیچ یک ربخ 

اہلل ہیلع فملس ےس  ین ےہ اوہنں ےن ےھجم اھکل ہک ںیم ےن انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت  دف ہک وج آپ ےن ر اؽ اہلل یلص

 ںیہ ںیم وحض وکرث رپ اہمترے شیپ ہمیخ وہں اگ۔

اقص ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اح م نب الیعمس اہمرج نب امسمر رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دعس نب ایب ف :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ارکاؾ ےک ایبؿ ںیم ہک رفوتشں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فلس

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہک رفوتشں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لم رک افکر ےس اتقؽ ایک ےہ ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ارکاؾ ےک

     1507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش ابواسا٣ہ ٣شٌز سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس  بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ یَِو٦َ أُحُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ی٤َْٔٔن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َرأَیُِت  ٠َِیض٤َٔا ثَٔیاُب بََیإق ٣َا َرأَیُِتُض٤َا َٗ ًَ ٕس َرُج٠َِْٔن 

ًَل٦ ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ ىٔی ٔجبِرٔی١َ َو٣ٔیکَائٔی١َ  ٌِ ُس َي ٌِ ِب١ُ َوََّل َب َٗ 



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب اوبااسہم رعسم دعس نب اربامیہ، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن زغفہ ادح

ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک داںیئ افر ابںیئ دف آدویمں وک داھکی وہنجں ےن دیفس ابلس انہپ وہا اھت ںیم ےن اؿ وک ہن اس 

 ےس ےلہپ یھبک داھکی اھت افر ہن یہ اس ےک دعب یھبک داھکی ینعی رضحت ربجالیئ یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اکیملیئ۔

 ہبیش، دمحم نب رشب اوبااسہم رعسم دعس نب اربامیہ، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلل ہیلع فملس ےک اسھت لم رک افکر ےس اتقؽ ایک ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس ارکاؾ ےک ایبؿ ںیم ہک رفوتشں ےن آپ یلص ا

     1508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ًبساٟؼ٤س ًبساٟوارث ابزاہی٥، ب٩ سٌس سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ْس  ٌِ ث٨ََا َس ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ُِ  ًَِبُس اٟؼَّ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َی٤ْٔٔن َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َرأَیُِت یَِو٦َ أُحُٕس  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٩ًَِ َيَشارٔظٔ َر  َس ٠َِیض٤َٔا َو ًَ ُج٠َِْٔن 

ُس  ٌِ ِب١ُ َوََّل َب َٗ َِٟ٘ٔتا٢ٔ ٣َا َرأَیُِتُض٤َا  أََطسِّ ا َٛ ٨ُِط  ًَ اتًَٔلٔ٪  َ٘  ثَٔیاْب بٔیْف ُي

ااحسؼ نب وصنمر دبعادمصل دبعاولارث اربامیہ، نب دعس دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن زغفہ ادح ےک 

ہیلع فملس ےک داںیئ افر ابںیئ رطػ دف آدویمں وک داھکی وہنجں ےن دیفس ڑپکے ےنہپ وہےئ ےھت فہ آدیم آپ دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وخب دشت ےس اتقؽ رک رےہ ےھت ںیم ےن اؿ وک ہن اس ےس ےلہپ یھبک داھکی افر ہن اس ےک دعب یھبک 

 داھکی۔

 ث اربامیہ، نب دعس دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب وصنمر دبعادمصل دبعاولار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اجشتع ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اجشتع ےک ایبؿ ںیم

     1509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوربیٍ ًتکی ابوکا١٣ یحٌی یحٌی ح٤از ب٩ زیس ثابت، حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی



 

 

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨٣َِ  ٤ٔیِٔمُّ َوَس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و َحسَّ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ َتکٔیُّ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ُؼوٕر َوأَبُو اٟزَّبٔی

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ َ ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِحَش٩َ  

 َ ٧ َٙ ا٧َِل٠َ َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َذاَت  ََ أَص١ُِ ا ٔ ز َٓ ِس  َ٘ َٟ ٍَ ا٨َّٟأض َو اص٥ُِ ا٨َّٟأض َوکَاَ٪ أَِجَوَز ا٨َّٟأض َوکَاَ٪ أَِطَح َّ٘ َت٠َ َٓ ِؤت  اْض َٗٔب١َ اٟؼَّ

ٔلَی اٟؼَّ  ُض٥ِ إ َ٘ ِس َسَب َٗ ا َو ٌّ ٥َ َرأج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٕ َوصَُو َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی ٕی فٔی ٨ًُُ٘ٔطٔ اٟشَّ ًَلَی رَفَٕض ِٔلَبٔی ك٠ََِحَة ُْعِ ِؤت َوصَُو 

 ُ أ ّسا یَُبلَّ ا٢َ َوکَاَ٪ رَفَ َٗ ََٟبَِحْ  َُّط  ا أَِو إ٧ٔ ا٢َ َوَجِس٧َاُظ بََِحّ َٗ ٥َِٟ تَُزاًُوا  ٥َِٟ تَُزاًُوا  و٢ُ  ُ٘  َي

ی اوباکلم ییحی

ک

 

عت

 ییحی امحد نب زدی اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل ییحی نب ییحی یمیمت، دیعس نب وصنمر، اوبرعیب 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ وخوصبرت افر  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ یخس افر  ماؾ 

افر سج رطػ ےس آفاز آریہ یھت احصہب رکاؾ اس رطػ لچ ولوگں ےس ز ادہ اہبدر ےھت اکی رات دمہنی ونمرہ فاےل ربھگا ےئگ 

زپے راےتس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ولوگں وک فاسپ آےت وہےئ ےلم افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس آفاز یک رطػ بس ےس 

رپ اھت افر آپ یک رگدؿ ںیم ےلہپ رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اوبہحلط ےک وھگڑے رپ  اار ےھت وج ہک یگنن ھٹیپ 

ولتار یھت افر رفام رےہ ےھت وکیئ ربھگاےن یک ابت ںیہن وکیئ ربھگاےن یک ابت ںیہن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مہ ےن اس 

 وھگڑے وک زیت راتفری ںیم دنمسر یک رطح اپ ا افر ہی وت در ا ےہ افر فہ وھگڑے ےلہپ تسس راتفری ںیم وہشمر اھت۔

ی اوباکلم ییحی ییحی امحد نب زدی اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 ییحی نب ییحی یمیمت، دیعس نب وصنمر، اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  یک اجشتع ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس

     1510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتاَزةَ  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اَر ا٨َّٟٔيیُّ  و َحسَّ ٌَ اِسَت َٓ  َْ زَ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ا٢َ کَاَ٪ بٔا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص 

 َٕ زَ َٓ ا٢َ ٣َا َرأَی٨َِا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ َٛٔبطُ  َٟطُ ٨ِ٣َُسوْب رَفَ ا٢ُ  َ٘ ّسا ِٔلَبٔی ك٠ََِحَة ُي ٥َ رَفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اَػل ََٟبَِحّ   َوإِٔ٪ َوَجِس٧َاُظ 

، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ونمرہ ںیم ھچک ربھگاٹہ یس دیپا اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش

 وہیئگ وت ویبنں ےن رضحت اوبہحلط اک وھگڑا اماگن ےسج دنمفب اہک اجات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس وھگڑے رپ  اار وہےئ افر رفام ا مہ



 

 

 ر مہ ےن اس وھگڑے وک دنمسر یک رطح اپ ا۔ےن وت وکیئ ربھگاٹہ یک ابت ںیہن دیھکی اف

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک اجشتع

     1511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، یحٌی ب٩ حبیب، خاٟس اب٩ حارث طٌبہ، اب٩ جٌرف حرضت طٌبہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اََّل  َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأْٟس و َحسَّ ث٨َٔیطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحسَّ

 َٟ ٨ََٟا َو ّسا  ا٢َ رَفَ َٗ رَفٕ  ٌِ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ َج َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ َِٟحارٔٔث  ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ١ِ ِٔلَبٔی ك٠ََِحَة َوفٔی َي ُ٘ ٥ِ َي

ُت أََنّشاحَ  ٌِ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ  ٔسیٔث َخأٟٕس 

دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث ہبعش، انب رفعج رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک 

اوبہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک  اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر انب رفعج یک رفاتی ںیم ےہ ہک امہرا وھگڑا ایل افر اس ںیم رضحت

ا ےہ۔
ً

َ

 

ن
َ
ُ أ

 

ِعْت
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اَدَة یک ہگج 
َ

 

َ

 

 وھگڑے اک ذرک ںیہن افر اخدل یک رفاتی ںیم نَْع ق

 دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ییحی نب بیبح، اخدل انب احرث ہبعش، انب رفعج رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1512    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥ ابزاہی٥، اب٩ سٌس زہزی، ابو٤ًزا٪ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ب٩ زیاز ابزاہی٥ اب٩ طہاب ًبیساہلل ب٩  :  یراو

 ًبساہلل ب٩ ًتبہ اب٩ ٣شٌوز حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 ًَ ٕس  ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ رَفٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ثَىٔی أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ٣َُح٤َّ ٩ِ اٟزُّصِزٔیِّ ح و َحسَّ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٟطُ أَِخبََر٧َا إٔبِزَاصٔی٥ُ  ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ا٢َ زَٔیاز َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ وز ٌُ ب٩ِٔ ٣َِش

اَ٪ إٔ٪َّ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  ـَ ٔ َر٣َ ٔ َوکَاَ٪ أَِجَوَز ٣َا یَُٜوُ٪ فٔی َطِضز َِٟدِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِجَوَز ا٨َّٟأض بٔا َّی اہللُ  ًَل٦ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ اٟشَّ  ٔجبِرٔی١َ 

٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ  زُٔق  ٌِ َی َٓ َّی َی٨َِش٠َٔذ  اَ٪ َحً ـَ اُظ فٔی ک١ُِّ َس٨َٕة فٔی َر٣َ َ٘ ََٟ٘ٔیُط ٔجبِرٔی١ُ  کَاَ٪ ی٠َِ إَٔذا  َٓ آَ٪  ُِْٟقِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  َػل

٤ُِٟزَِس٠َةٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ اٟزِّیٔح ا َِٟدِْر ٥َ أَِجَوَز بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

میہ انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ، انب دعس زرہی، اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج، نب ز اد اربا

وعسمد رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ماؾ ولوگں ںیم ےس امؽ 

 اخسفت وہیت یھت افر رضحت ےک اطع رکےن ںیم یخس ےھت افر  ماؾ افاقت ےس ز ادہ راضمؿ ےک ےنیہم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک

ربجالیئ رہ اسؽ راضمؿ ےک ااتتخؾ کت آپ ےس الماقت رکےت ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ربجالیئ ےس رقآؿ دیجم 

انسےت ےھت افر بج رضحت ربجالیئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یتلچ وہیئ وہا 

 یھب ز ادہ یخس وہ اجےت ےھت۔ ےس

وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ، انب دعس زرہی، اوبرمعاؿ دمحم نب رفعج، نب ز اد اربامیہ انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع  :  رافی

 انب وعسمد رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب اب٩ ٣بارک یو٧ص ًبس ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اٟزَّ و حَ  ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َُباَرٕک  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ص٤َُا سَّ ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا زَّ

ٔ ٧َِحَوظُ   ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی اوبرکبی انب ابمرک ویسن دبع دیمح دبعارلزاؼ، 

 ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکبی انب ابمرک ویسن دبع دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوربیٍ ح٤از ب٩ زیس ثابت ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َس  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ َحسَّ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٍٔ ا٢َ َخَس٣ُِت ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َوأَبُو اٟزَّبٔی َٗ أٟٕک 

 َٗ مُّ َوََّل  َٗ ا  ًّٓ ُ ا٢َ لٔی أ َٗ ًَرِشَ ٔس٨َْٔن َواہللٔ ٣َا   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َذا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ َذا َوَصًلَّ  َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ ا٢َ لٔی َٟٔظِیٕئ ٥َٟٔ 

ُط َواہللٔ  َٟ ِو َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ َِٟداز٦ُٔ َو طُ ا ٌُ ا َيِؼ٨َ َِٟیَص ٤٣َّٔ  ٍٔ  َزاَز أَبُو اٟزَّبٔی

 اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیعس نب وصنمر، اوبرعیب امحد نب زدی اثتب ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ر

فملس یک دس اسؽ کت دختم اک رشػ احلص وہا اہلل یک مسق آپ ےن ےھجم یھبک یھب اػ کت ںیہن رفام ا افر ہن یہ یھبک ہی رفام ا ہک وت 

ِ اک ظفل ذرک ےن ہی اکؾ ویکں ایک افر ہی اکؾ ویکں ںیہن ایک رضحت اوبارلعیب ےن ہی اافلظ زادئ ےہک ںیہ ہک وج اکؾ اخدؾ وک رکان اچےئہ 
َ
اّللّ
َ
افر ف

 ںیہن ایک۔

 دیعس نب وصنمر، اوبرعیب امحد نب زدی اثتب ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

     1515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور سًل٦ ب٩ ٣شْٜن ب٨انی حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ِٟب ث٨ََا ثَابْٔت ا ْٜٕٔن َحسَّ ٦ُ ب٩ُِ ٣ِٔش ث٨ََا َسًلَّ ث٨ََاظ َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َحسَّ  ٨َانٔیُّ 

 ابیشؿ نب رففخ مالؾ نب نیکسم انبین رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ مالؾ نب نیکسم انبین رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١ زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ اح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز  :  راوی

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَِح٤ََس  ِٔ ٌٔی١َ َوا٠َّٟ ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ث٨ََاظ أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا و َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ا إِٔس٤َ

ٔس٦َ َرُسو٢ُ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ٔلَی  ًَ َٙ بٔی إ َٓا٧َِل٠َ ٤َِٟٔسی٨ََة أََخَذ أَبُو ك٠ََِحَة بَٔیٔسی  ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َٗ ٠َِیِدُس٣َِک  َٓ یِّْص  َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أََنّشا ًَُُل٦ْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َدَس٣ُِتطُ فٔی اَٟرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ رَفٔ ا٢َ  شَّ

 ٥َِٟ ُط ٥َٟٔ  ٌِ ٥َِٟ أَِػ٨َ ََٜذا َوََّل َٟٔظِیٕئ  َت َصَذا َص ٌِ ُتطُ ٥َٟٔ َػ٨َ ٌِ ا٢َ لٔی َٟٔظِیٕئ َػ٨َ َٗ َِٟحرَضٔ َواہللٔ ٣َا  ََٜذاَوا ٍِ َصَذا َص  َتِؼ٨َ

 ےس رفاتی ےہ ہک ادمح نب لبنح زریہ نب رحب، اامسلیع ادمح نب اامسلیع نب اربامیہ، دبعازعلسی ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت رضحت اوبہحلط ےن ریما اہھت ڑکپا افر ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

یک رطػ ےل رک لچ زپے افر رعض رکےن ےگل اے اہلل ےک ر اؽ اسن دنملقع ڑلاک ےہ ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم رکے 

رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رفس افر رضح ںیم آپ یک دختم یک اہلل یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک اکؾ ےک ابرے  اگ

ںیم وج ںیم ےن ایک وہ یھبک ںیہن رفام ا ہک وت ےن ہی اکؾ اس رطح ویکں ایک افر ہن یہ اس اکؾ ےک ابرے ںیم سج وک ںیم ےن ایک وہ آپ 

  ںیہن رفام ا ہک ہی اکؾ وت ےن ویکں ںیہن ایک۔یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ادمح نب لبنح زریہ نب رحب، الیعمس ادمح نب اامسلیع نب اربامیہ، دبعازعلسی ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿاضفلئ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ برش زَکیا، سٌیس ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ٔ  َحسَّ ٌٔیْس َوصَُو اب٩ُِ أَب ثَىٔی َس یَّاُئ َحسَّ ث٨ََا َزََکٔ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ی بُزَِزَة 

ا٢َ لٔی َٗ ٤ُ٠ًَُِط  ٤َا أَ َٓ ٍَ ٔس٨َْٔن  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ تِٔش ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َخَس٣ُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ًَاَب  أ٧ََٕص  َذا َوََّل  َٛ َذا َو َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ مُّ ٥َٟٔ  َٗ

مُّ  َٗ  ًَلَیَّ َطِیّئا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب رشب زرک ا، دیعس نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم ون اسؽ کت 

اتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک رفام ا وہ وت ےن ہی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم اک رشػ احلص وہا ےہ ںیم ںیہن اج



 

 

 اکؾ اس رطح ویکں ایک افر ہن یہ یھبک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکیئ ہتکن ینیچ یک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دمحم نب رشب زرک ا، دیعس نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًار اسحٙ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابو٩ٌ٣ رٗاشی زیس ب٩ زیس ٤ًز ب٩ یو٧ص ًرک٣ہ اب٩ :  راوی

٣َُة َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ أشیُّ َزیُِس ب٩ُِ َیزٔیَس أَِخبََر٧َا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ا٢َ أ٧ََْص َحسَّ َٗ  ُٙ ا٢َ إِٔسَح َٗ ا٢َ  َٗ إر  َّ٤ًَ

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٔسی کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٔ ٠ُِت َواہللٔ ََّل أَذَِصُب َوفٔی َن ُ٘ َٓ أَِرَس٠َىٔی یَِو٣ّا َٟٔحاَجٕة  َٓ ا  ّ٘ َس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أَِحَش٩ٔ ا٨َّٟأض ُخ٠ُ

ًَلَی ٔػبَِیإ٪  َّی أ٣َُزَّ  ِجُت َحً َٓرَخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َٓإَٔذا َرُسو٢ُ  َوص٥ُِ َی٠ِ أَِ٪ أَذَِصَب ٤َٟٔا أ٣َََزنٔی بٔطٔ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل  ٔٚ و بُوَ٪ فٔی اٟشُّ ٌَ

ا َ٘ َٓ َحُک  ـِ َِٟیطٔ َوصَُو َي ٔ ٨ََوزُِت إ َٓ ا٢َ  َٗ اَی ٩ِ٣ٔ َوَرائٔی  َٔ َ٘ َبَف بٔ َٗ ِس  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٢َ َیا أ٧َُِیُص أَذََصِبَت َحِیُث اہللٔ َػل

٥ِ أ٧ََا أَذَِصُب یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ  َٗ  أ٣ََزِتَُک 

 اوبنعم راقیش زدی نب زدی رمع نب ویسن رکعہم انب امعر ااحسؼ ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

فملس  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ اےھچ االخؼ فاےل ےھت اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم یسک اکؾ ےک ےئل اجیھب ںیم ےن اہک اہلل یک 

 ںیم ںیہن اجؤں اگ افر ریمے  ی ںیم ہی ابت یھت ہک سج اکؾ اک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم مکح رفام ا ےہ اس ےک ےئل مسق

ںیم رضفر اجؤں اگ وت ںیم ت ال اہیں کت ہک ںیم ھچک ا ےس وچبں ےک اپس ےس زگرا ہک فہ ابزار ںیم لیھک رےہ ےھت ااچکن ںیم ایک داتھکی 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھچیپ ےس ریمی دگی ڑکپے وہےئ ںیہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن  وہں ہک ر اؽ

آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکسما رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اسن ایک وت 

ںیم ےن ےھجت مکح د ا اھت رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک  ی اہں اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اب اج فاہں ایگ اھت؟ اہجں اجےن اک 

 راہ وہں۔

 اوبنعم راقیش زدی نب زدی رمع نب ویسن رکعہم انب امعر اقحس، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ ٔس٨َْٔن  ِس َخَس٣ُِتُط تِٔش َ٘ َٟ ا٢َ أ٧ََْص َواہللٔ  ُتُط َصًلَّ  َٗ ِٛ َذا أَِو َٟٔظِیٕئ َتَز َٛ َذا َو َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ ُتُط ٥َٟٔ  ٌِ ا٢َ َٟٔظِیٕئ َػ٨َ َٗ ٤ِٔ٠ًَُتطُ  ٣َا 

َذا َٛ َذا َو َٛ ٠َِت  ٌَ َٓ 

رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل یک مسق ںیم ےن ون اسؽ کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم یک ںیم ںیہن اجاتن ہک 

ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا وہ ہک وت ےن ہی اکؾ اس رطح ویکں ایک  ا یسک ا ےس اکؾ ےک ابرے ںیم ہک یسک اکؾ 

 سج وک ںیم ےن ہن ایک وہ ہک وت ےن ہی اکؾ ویکں ںیہن ایک۔

 رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اخسفت ےک ایبؿ ںیم

     1520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟکطیبا٪ ب٩ رفور ابوربیٍ ًبساٟورث ابوتیاح ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  َّیَّأح  ٩ًَِ أَبٔی اٟت َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٍٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َوأَبُو اٟزَّبٔی ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

ا ّ٘ ٥َ أَِحَش٩َ ا٨َّٟأض ُخ٠ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اولرث اوبایتح ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ابیشؿ نب رففخ اوبرعیب دبع

 فملس  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ اےھچ االخؼ فاےل ےھت۔

 ابیشؿ نب رففخ اوبرعیب دبعاولرث اوبایتح ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1521    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ب٩ ٨٣ٜسر جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ًبساہلل :  ویرا

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ

ا٢َ ٣َا ُسئ١َٔ  ا٢َ ََّل وَٗ َ٘ َٓ مُّ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطِیّئا  َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

یئگ وہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف نب دکنمر اجرب نب دبع اہلل، رضحت دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وکیئ زیچ امیگن

 افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہن رفام ا وہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف نب دکنمر اجرب نب دبعاہلل، رضحت دبعاہلل :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

     1522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوَکیب اطحعی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َحسَّ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا اِِلَِطَحعٔیُّ ح و َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ لِٔکَ ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ث٨ََا 

وَُّل ٣ِٔث٠َُط َسَواّئ  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاَ٪  ِٔ  ُس

 نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ اوبرکبی ایعجش دمحم نب ینثم، دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب

 دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکبی ایعجش دمحم نب ینثم، دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

     1523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥، ب٩ نرض تیِم خاٟس اب٩ حارث ح٤یس ٣وسٰی ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ و حَ  ث٨ََا ح٤َُِیْس  َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِّیِٔمُّ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ث٨ََا  ا٢َ ٣َا  سَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أ٧ََٕص 

ًَِلاظُ  ًَلَی اِْلِٔسًَل٦ٔ َطِیّئا إَّٔلَّ أَ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ  ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َج ًَِلاُظ ٤ّ٨ََُا بََِْن َجَب٠َِْٔن رَفَ َ أ َٓ َحائَُط َرُج١ْ  َٓ ا٢َ  َٗ

ةَ  َٗ ا َٔ ِٟ ًََلاّئ ََّل یَِدَشی ا ٔلی  ٌِ ّسا ُي إٔ٪َّ ٣َُح٤َّ َٓ ِو٦ٔ أَِس٤ُٔ٠وا  َٗ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ِو٣ٔطٔ  َٗ ٔلَی   إ

امےت ںیہ ہک امالؾ وبقؽ رکےن رپ ر اؽ اعمص، نب رضن یمیت اخدل انب احرث دیمح ومٰیس نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

دف اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وج زیچ یھب امیگن یئگ آپ ےن فہ زیچ اطع رفام دی رافی ےتہک ںیہ اکی آدیم آ ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ؾ وبقؽ رکول ویکہکن دمحم یلص اہپڑفں ےک درایمؿ یک رکب اں اطع رفام دںی فہ فاسپ اینپ وقؾ یک رطػ آ ا افر اس ےن اہک اے وقؾ امال

 اہلل ہیلع فملس اانت اطع رفامےت ںیہ ہک افہق یشک اک وخػ یہ ںیہن راتہ۔

 اعمص، نب رضن یمیت اخدل انب احرث دیمح ومٰیس نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

     1524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  َّی ا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  َرُجًّل َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ٘ َٓ ِو٣َُط  َٗ َتَی  أ َٓ ًَِلاُظ إٔیَّاُظ  َ أ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ّ٨ََُا بََِْن َجَب٠َِْٔن  ًَ ًََلاّئ ٣َا اہللُ  ٔلی  ٌِ َٟیُ ّسا  َواہللٔ إٔ٪َّ ٣َُح٤َّ َٓ ٔ أَِس٤ُٔ٠وا  ِو٦ َٗ ا٢َ أَِی 

َّی یَُٜوَ٪  ٤َا ُيِش٥ُٔ٠ َحً َٓ ٧َِیا  َُٟیِش٥ُٔ٠ ٣َا یُزٔیُس إَّٔلَّ اٟسُّ ا٢َ أ٧ََْص إِٔ٪ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ِْقَ  َٔ ِٟ ُٖ ا ٧َِیا َیَدا َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٔ اِْلِٔسًَل٦ُ أََحبَّ إ

 ًَ  ٠َِیَضاَو٣َا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل 

ہیلع فملس ےس دف اہپڑفں یک رکب اں امںیگن وت آپ ےن اےس اینت یہ رکب اں اطع رفام دںی فہ آدیم اینپ وقؾ ےک اپس آ ا افر ےنہک اگل اے 

وقؾ امالؾ وبقؽ رکول اہلل یک مسق دمحم اس دقر اطع رفامےت ںیہ ہک رھپ اتحم ی اک وخػ یہ ںیہن راتہ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم 

 ااےئ داین احلص رکےن ےک ےئل امالؾ وبقؽ ںیہن رکات نکیل املسمؿ وہےن ےک دعب امالؾ اس یک رظن ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 ےن یک فہج ےس اسری داین ےس ز ادہ اےس وبحمب وہ اجات ےہ۔تبحص اایتخر رک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

     1525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ رسح ًبساہلل ب٩ وہب، یو٧ص حرضت اب٩ طہاب :  راوی

 َ ٕح أَِخب ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ا٢َ َُزَا َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َر٧َا 

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِتٔح ٣َََّٜة ث٥َُّ ََخَ َٓ ِتٔح  َٔ ِٟ ٥َ َُزَِوَة ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِٟ َػل ُط ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٥َ ب٩ِ٤َٔ ٣َ ِش٤ٔ٠َْٔن ٠َّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِلی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َوأَ ٨َََصَ اہللُ زٔی٨َطُ َوا َٓ تََت٠ُوا بُٔح٨َِْٕن  ِٗ ا َة ٣ٔائَّة َٓ َواَ٪ ب٩َِ أ٣َُیَّ ِٔ  یَِو٣َئٕٔذ َػ

ثَىٔی َس  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َحسَّ َٗ ٥ٔ ث٥َُّ ٣ٔائَّة ث٥َُّ ٣ٔائَّة  ٌَ ًَِلانٔی َرُسو٢ُ اہللٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ِس أَ َ٘ َٟ ا٢َ َواہللٔ  َٗ َواَ٪  ِٔ ٔب أَ٪َّ َػ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا

َّطُ  َّی إ٧ٔ ٔلیىٔی َحً ٌِ ٤َا بَزَٔح يُ َٓ ٔلَیَّ  ُف ا٨َّٟأض إ َِ َُّط َِلَبِ ًَِلانٔی َوإ٧ٔ ٥َ ٣َا أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَیَّ  َػل  َِلََحبُّ ا٨َّٟأض إ

نب رمع نب رسح دبعاہلل نب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک حتف ہکم ےک دؿ زغفہ ےک دعب ر اؽ اہلل  اوباطرہ ادمح

یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اؿ  ماؾ املسمونں ےک اسھت وج آپ ےک اسھت ےھت نینح یک رطػ ےلکن نینح ںیم املسمونں ےن اتقؽ ایک وت اہلل 

دمد رفامیئ اس دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن وفصاؿ نب اہیم وک  ا افٹن اطع رفامےئ رھپ  ا  اعتیل ےن اےنپ دنی افر املسمونں یک

افٹن اطع رفامےئ رھپ  اا فٹن اطع رفام ا رضحت انب اہشب رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس دیعس نب ر بی ےن ایبؿ ایک ہک وفصاؿ ےتہک ںیہ 

ےھجم اطع رفام ا ک ان اطع رفام ا افر  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ ےھجم وغبمض ےھت افر آپ یلص اہلل  ہک اہلل یک مسق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ہیلع فملس ہشیمہ ےھجم اطع رفامےت رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ وبحمب وہ ےئگ۔

 انب اہشب اوباطرہ ادمح نب رمع نب رسح دبعاہلل نب فبہ، ویسن رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجد فاخسء ےک ایبؿ ںیم

     1526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٨٣ٜسر جابز ب٩ ًبساہلل، اسحاٚ سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر جابز، ٤ًزو ٣ح٤س ب٩ ًلی ٤ًزو ٧اٗس  :  راوی

جابز، یزیس اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر جابز، ب٩ ًبساہلل سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ٣ح٤س ب٩ ًلی حرضت جابز ب٩ 

 ًبساہلل



 

 

َیاُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ُٙ أَِخبََر٧َا َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ًَِبسٔ اہللٔ ح و َحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّطُ َس٤ٔ َٜٔسرٔ أ٧َ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ُ ًَُیِی٨ََة 

 ًَ ٕ أََحُسص٤َُا یَزٔیُس  ٩ًَِ َجابٔز ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ٕ َو ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  لَی اِْلََخٔ ُس و َحسَّ

ًَِبٔس اہللٔ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٜٔسرٔ َي ٨ِ٤ُِٟ َس ب٩َِ ا ُت ٣َُح٤َّ ٌِ َیاُ٪ َس٤ٔ ِٔ ا٢َ ُس َٗ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ُى  ِٔ ُت ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٌِ َیاُ٪ َوَس٤ٔ ِٔ ا٢َ ُس َٗ  

ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ُث  ٤ِزَو ب٩َِ زٔی٨َإر یَُحسِّ ًَ ا  ـّ ا٢َ  أَِي َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَی اِْلََخٔ  ًَِبسٔ اہللٔ َوَزاَز أََحُسص٤َُا  ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ َس٤ٔ

ََٜذا َوَصََٜذ  ًَِلِیُتَک َص ِس أَ َ٘ َٟ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ِس َجائ٨ََا ٣َا٢ُ ا َٗ ِو  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌّ ا٢َ بَٔیَسیِطٔ َج٤ٔی َٗ ا َوَصََٜذا َو

 ٔ ب ُ٘ َسُظ َٓ ٌِ ًَلَی أَبٔی برَِکٕ َب ٔس٦َ  َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ِب١َ أَِ٪ َیحٔیَئ ٣َا٢ُ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ََٓاَزی ٩ِ٣َ َف ا٨َّٟٔيیُّ َػل أ٣َََز ٨َ٣ُازّٔیا  َٓ

 ُ٘ َٓ ٠َِیأِٔت  َٓ ٥َ ًَٔسْة أَِو َزی٩ِْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٟطُ  ِس کَا٧َِت  َٗ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ُِت إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُ٘ َٓ ٤ُِت 

 َٓ َصا  ا٢َ لٔی ًُسَّ َٗ ََٓحثَی أَبُو برَِکٕ ٣َزَّّة ث٥َُّ  ََٜذا  ََٜذا َوَص ََٜذا َوَص ًَِلِیُتَک َص ی٩ِٔ أَ َِٟبَِحَ إَٔذا هَٔی َخ٤ُِص ٣ٔائَٕة َجائ٨ََا ٣َا٢ُ ا َٓ َسِزتَُضا  ٌَ

ا٢َ  َ٘  ُخِذ ٣ِٔث٠َِیَضآَ

ؿ، دمحم رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر اجرب نب دبع اہلل، ااحسؼ ایفسؿ، انب دکنمر اجرب، رمعف دمحم نب یلع اجرب، سیدی انب ایب رمع ایفس

یلص اہلل ہیلع فملس ےن نب دکنمر اجرب، نب دبعاہلل ایفسؿ، رمعف نب دانیر دمحم نب یلع رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل 

اراشد رفام ا ارگ امہرے اپس یرحنی اک امؽ آ ا وت ںیم ےھجت اس اس دقر دفں اگ افر اس دقر افر اس دقر افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رضحت اجرب  اےنپ دفونں اہوھتں ےس ااشرہ رک ےک رفام ا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یرحنی ےک امؽ ےک آےن ےس ےلہپ یہ رتلح رفام ےئگ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل 

سج ہنع ےن اکی االعؿ رکےن فاےل وک مکح رفام ا ہک فہ ہی االعؿ رک دے ہک سج آدیم ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکیئ فدعہ ایک وہ  ا 

ےس  رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رقض وہ وت اےس اچےئہ ہک فہ آےئ وت ںیم ڑھکا وہایگ افر ںیم ےن رعض ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس )اک ھجم

 فدعہ اھت( ہک ارگ امہرے اپس یرحنی اک امؽ آ ا وت ںیم ےھجت اس اس دقر دفں اگ افر اس دقر افر اس دقر وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل

ےس  ہنع ےن اکی پل رھبا رھپ ھجم ےس رفام ا اےس ونگ ںیم ےن اؿ وک انگ وت فہ اپچن  ا ےلکن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اس

 دف انگ ےل ول۔

، سیدی انب ایب رمع رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر اجرب نب دبعاہلل، ااحسؼ ایفسؿ، انب دکنمر اجرب، رمعف دمحم نب یلع اجرب :  رافی

 ایفسؿ، دمحم نب دکنمر اجرب، نب دبعاہلل ایفسؿ، رمعف نب دانیر دمحم نب یلع رضحت اجرب نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 د فاخسء ےک ایبؿ ںیمر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وج
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ی٤و٪ ٣ح٤س ب٩ برک، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ٣ح٤س ب٩ ًلی جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ُس ب٩ُِ بَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤ِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  ًَ رِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی 

 َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٨ِ٤َُِٟٜٔسرٔ  ُس ب٩ُِ ا ا٢َ َوأَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ َجابٔز َّی اہللُ  ٠َِیطٔ ا ٣َاَت ا٨َّٟٔيیُّ َػل

ًَلَی ا٨َّٟ  ُط  َٟ ا٢َ أَبُو برَِکٕ ٩ِ٣َ کَاَ٪  َ٘ َٓ مٔیِّ  َِٟحرِضَ ًَلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٥َ َجاَئ أَبَا برَِکٕ ٣َا٢ْ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ًُیَ  ٠َِیأِت٨َٔا ب٨َِٔحو َٓ َُٟط َٗٔب٠َطُ ًَٔسْة   ِی٨َةَ َزی٩ِْ أَِو کَا٧َِت 

 ےس دمحم نب اح م، انب ومیمؿ دمحم نب رکب، انب رججی، رمعف نب دانیر دمحم نب یلع اجرب نب دبع اہلل، دمحم نب دکنمر ، رضحت اجرب نب دبعاہلل

 رفاتی ےہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ااقتنؽ رفام ےئگ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس العء نب رضحیم یک رطػ ےس

 ھچک امؽ آ ا وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا سج آدیم اک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ وکیئ رقض وہ  ا سج ےس آپ یلص اہلل

 ہیلع فملس ےن وکیئ فدعہ رفام ا وہ وت فہ آدیم امہرے اپس آاجےئ ابح  رفاتی انب ہینیع یک رفاتی یک رطح وقنمؽ ےہ۔

 ، انب ومیمؿ دمحم نب رکب، انب رججی، رمعف نب دانیر دمحم نب یلع اجرب نب دبعاہللدمحم نب اح م :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
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 ٩ ٣ِْرہ ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہساب ب٩ خاٟس طیبا٪ ب٩ رفور س٠امی٪ طیبا٪ س٠امی٪ ب :  راوی

ث٨ََا ُس٠َ  ُى َٟٔظِیَباَ٪ َحسَّ ِٔ َ٪ َوا٠َّٟ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ص٤َُا  اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َوَطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر لِٔکَ ث٨ََا صَسَّ ث٨ََا َحسَّ ٔ َحسَّ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا امِیَ

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َا ثَابْٔت  ِٟب٨َُانٔیُّ  ِیُتُط بٔاِس٥ٔ أَبٔیا َش٤َّ َٓ ِی٠ََة ًَُُل٦ْ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُؤَٟس لٔی ا٠َّٟ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٟٕٔک 

ُتطُ  ٌِ َب َٙ َیأِتٔیطٔ َواتَّ ا٧َِل٠َ َٓ  ٕٕ ُط أَبُو َسِی َٟ ا٢ُ  َ٘ ِْٕن ُي َٗ  ٔ ٕٕ ا٣َِزأَة ٔلَی أ٦ُِّ َسِی ُط إ ٌَ َٓ َٓاإٔبَِزاصٔی٥َ ث٥َُّ َز ُُٔذ   ٕٕ َوصَُو ی٨َِ ٔلَی أَبٔی َسِی ٧َِتَضِی٨َا إ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ٤َِِٟشَی بََِْن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًُِت ا َٓأرَِسَ ِٟبَِیُت زَُخا٧ّا  ِس ا٣َِتَْلَ ا َٗ ْٜٔرٔظٔ  ٔ ٕٕ أ٣َِٔشِک ب ٠ُِت یَا أَبَا َسِی ُ٘ َٓ  ٥َ َّ٠



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا َطاَئ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟیطٔ َو ٔ ُط إ َّ٤ ـَ َٓ ٔيیِّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاٟؼَّ ًَ َّی اہللُ  ًَا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َس َٓ أ٣ََِشَک  َٓ  طٔ َوَس٥ََّ٠ 

َّی اہللُ  ٔشطٔ بََِْن یََسِی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٔ ٜٔیُس ب٨َٔ ِس َرأَیُِتُط َوصَُو یَ َ٘ َٟ ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ و٢َ  ُ٘ ًَِی٨َا َرُسو٢ٔ ٠ًََ اہللُ أَِ٪ َي ِت  ٌَ ََٓس٣َ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

و٢ُ إَّٔلَّ ٣َا َیزَِضی َر  ُ٘ ٠ُِب َوََّل َن َ٘ ِٟ ُِْن َوَیِحزَُ٪ ا ٌَ ِٟ ٍُ ا ا٢َ َتِس٣َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّا بَٔک اہللٔ َػل ب٨َُّا َواہللٔ یَا إٔبَِزاصٔی٥ُ إ٧ٔ

٤َِحزُو٧ُوَ٪  َٟ 

ؿ ابیشؿ امیلسؿ نب ریغمہ اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دہاب نب اخدل ابیشؿ نب رففخ امیلس

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رات ریمے اہں اکی ڑلےک یک دیپاشئ وہیئ ںیم ےن اس ڑلےک اک انؾ اےنپ ابپ رضحت 

وج ہک اکی ولاہر یک ویبی یھت افر اس ولاہر وک اوبفیس اہک اجات اھت آپ اربامیہ ےک انؾ رپ راھک رھپ آپ ےن فہ ڑلاک اؾ فیس وک دے د ا 

یلص اہلل ہیلع فملس اوبفیس ےک اہں ےچنہپ وت فہ اینپ ولےہ یک یٹھب دوھکن رےہ ےھت افر اؿ اک رھگ دوھںیئ ےس رھبا وہ اھت وت ںیم ےن 

اوبفیس رہھٹ اجؤ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی ال دلجی دلجی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےلہپ اج رک اس ےس اہک اے 

 اہلل رےہ ںیہ وت فہ رہھٹ ےئگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےچب وک الب ا افر اےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ےنیس ےس اٹمچ ایل افر آپ یلص

 وک داھکی ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم دؾ وتڑ ہیلع فملس ےن فہ رفام ا وج اہلل ےن اچاہ اسن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس ےچب

راہ ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک آوھکنں ےس آوسن اجری وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آںیھکن اکش آولد ںیہ 

  یک مسق اے اربامیہ مہ ریتی فہج ےس زمغدہ ںیہ۔افر دؽ زمغدہ ےہ افر مہ فہ ابت ںیہن ےتہک ہک سج ےس امہرا رب رایض ہن وہ اہلل

 دہاب نب اخدل ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ ابیشؿ امیلسؿ نب ریغمہ اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاضفلئ  :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
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یہ، ایوب ٤ًزو ب٩ سٌیس حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زہْر اس٤ٌی١ اب٩ ٠ً :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا إِٔس٤َ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ ٠ًَُیَّ

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٌَٔیا٢ٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٟ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت أََحّسا کَاَ٪ أَِرَح٥َ بٔا َٗ ا٢َ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َٗ  ٥َ

ِٟبَِیَت  َیِسُخ١ُ ا َٓ ُط  ٌَ ُٙ َو٧َِح٩ُ ٣َ ٔ کَاَ٪ ی٨ََِل٠ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َوالٔی ا ًَ َٟطُ فٔی  ا  ٌّ ِی٨ّا  کَاَ٪ إٔبَِزاصٔی٥ُ ٣ُِشتَرِٔؿ َٗ َخ٩ُ َوکَاَ٪ هٔئِزُُظ  َُٟیسَّ َّطُ  َوإ٧ٔ



 

 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِّی إٔبَِزاصٔی٥ُ  ا تُُوف َّ٤٠َ َٓ ٤ًَِْزو  ا٢َ  َٗ  ٍُ ٠ُُط ث٥َُّ َیزِٔج بِّ َ٘ ُی َٓ َیأُِخُذُظ  َُّط ٣َاَت َٓ ٥َ إٔ٪َّ إٔبَِزاصٔی٥َ ابِىٔی َوإ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ِسٔی َوإٔ٪َّ  َِٟح٨َّةٔ  فٔی اٟثَّ ًَُط فٔی ا ًَلٔ٪ َرَؿا ِّ٤َٜ َٟٔوئَِزی٩ِٔ تُ  َٟطُ 

زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ اامسلیع انب ہیلع، اویب رمعف نب دیعس رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس وچبں رپ تقفش رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ابؽ وچبں رپ اینت تقفش رکےت وہےئ یسک وک ںیہن داھکی ینتج ر اؽ ا

رفام ا رکےت ےھت رضحت اربامیہ توایئل دمہنی ںیم دفدھ ےتیپ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاہں ےلچ اج ا رکےت ےھت افر مہ یھب آپ 

اں وہات ویکہکن اس اک یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وہےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک رھگ ںیم یھب ےلچ اجےت فاہں دوھ

اخفدن ولاہر اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ ےچب وک ےتیل اس ےس ایپر رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ رشتفی ےل آےت رمع 

اضتع یک احتل ےتہک ںیہ ہک بج رضحت اربامیہ ااقتنؽ رک ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اربامیہ ریما اٹیب ےہ افر فہ ر

 ںیم یہ ااقتنؽ رک ایگ ےہ اب اس ےک ےئل دف اانںیئ ںیہ وج اےس تنج ںیم راضتع یک دمت وپری وہےن کت دفدھ الپںیئ یگ۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ الیعمس انب ہیلع، اویب رمعف نب دیعس رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابواسا٣ہ اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ س٦َٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ

اُٟ  َ٘ َٓ ٠ُوَ٪ ٔػبَِیا٥َُِٜ٧  بِّ َ٘ اُٟوا أَُت َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أب  ٨َّٜٔا َواہللٔ ٣َا ٧َاْض ٩ِ٣ٔ اِِلَِْعَ اُٟوا َل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ وا َن

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ١ُ بِّ َ٘ ٠ِبَٔک اٟزَِّح٤َةَ  نُ َٗ  ٩ِ٣ٔ ٕ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َٗ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟزَِّح٤ََة و  َ  َوَس٥ََّ٠ َوأ٠٣َُِٔک إِٔ٪ کَاَ٪ اہللُ ٧َز

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھچک داہییت ولگ ر اؽ 

فملس یک دختم ںیم آےئ افر ےنہک ےگل ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ وچبں ےس ایپر رکےت ںیہ آپ ےن رفام ا اہں وت  اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےن فہ داہییت ولگ ےنہک ےگل اہلل یک مسق مہ وت وچبں ےس ایپر ںیہن رکےت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ایک رکفں ارگ اہلل

  وک ااھٹ ایل ےہ افر انب ریمن ےتہک ںیہ اہلل ےن اہمترے دؽ ےس رمح اکنؽ د ا ےہ۔اہمترے ادنر ےس رمح

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٨ہ، زہزی، ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، سٔیا٪ ب٩ ًی :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨َ  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔی ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة و َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َة 

ِٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ اِِلََِقَ  ّة ٩ِ٣ٔ ا ًَرِشَ ا٢َ إٔ٪َّ لٔی  َ٘ َٓ َِٟحَش٩َ  ١ُ ا بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟٔس ٣َا ََ ب٩َِ َحابٕٔص أَبََِصَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َو

َُّط ٩ِ٣َ ََّل َیزَِح٥ِ ََّل یُزِ  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ب٠َُِّت َواحّٔسا ٨ِ٣ُٔض٥ِ   َح٥ِ َٗ

رمعف اندق انب ایب رمع ایفسؿ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ارقع نب احسب 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ایپر رک رےہ ںیہ ارقع ےنہک اگل ہک 

وت دس ےٹیب ںیہ ںیم ےن وت اؿ ںیم ےس یسک ےس ایپر ںیہن ایک وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا وج آدیم رمح ںیہن رکات اس رپ رمح ںیہن ایک ریمے 

 اجات۔

 رمعف اندق انب ایب رمع ایفسؿ، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو َس٤٠ََ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َّی اہللُ َة  ٔيیِّ َػل

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک 

 رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اوبہملس رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1533    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩ خرش٦ ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ابوَکیب ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤اًًلء ابو٣ٌاویہ ابوسٌیس اطخ حٔؽ اب٩ ًیاث ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، ابی كبیا٪ جزیز ب٩ ًبساہلل 

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجزٔیز ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اََّل أَِخبََر٧َا َحسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ  َو

ُس ب٩ُِ  یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ِْٔؽ  ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََا َح ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا

 َٗ ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب َوأَبٔی هٔبَِیاَ٪  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ىٔی اب٩َِ َُٔیإث ک٠ُُّ ٌِ َّ َي ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ی اہللُ ا٢َ 

زَّ َوَج١َّ  ًَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ ََّل َیزَِح٥ِ ا٨َّٟاَض ََّل َیزَِح٤ِطُ اہللُ 

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، اوبرکبی دمحم نب العء اوباعمفہی اوبدیعس 

ؿ رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اجش صفح انب ایعث اشمع، زدی نب فبہ، ایب ایبط

 فملس ےن رفام ا وج آدیم ولوگں رپ رمح ںیہن رکات اہلل یھب اس آدیم رپ رمح ںیہن رکے اگ۔

رکبی دمحم نب العء اوباعمفہی زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، اوب :  رافی

 اوبدیعس اجش صفح انب ایعث اشمع، زدی نب فبہ، ایب ایبطؿ رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمانجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس

     1534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

و اح٤س ب٩ ًبسہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر اس٤ٌی١ ٗیص جزیز، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز :  راوی

 سٔیا٪، ٤ًزو ٧آٍ ب٩ جبْر حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٕ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ٍْ َو ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  ًَ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ِبَسَة  ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ٍٔ ب٩ِٔ ح و َحسَّ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٤ًَِزٕو   ٩ِ

٤ًَِٔع  َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اِِل َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ  ُجَبِْر



 

 

ریبج  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبعاہلل نب ریمن اامسلیع سیق رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمعف ادمح نب دبعہ ایفسؿ، رمعف انعف نب

 رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اشمع یک رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 نب ریمن الیعمس سیق رجری، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمعف ادمح نب دبعہ ایفسؿ، رمعف انعف اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دبعاہلل :  رافی

 نب ریبج رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم انجب یبن یلص اہلل

     1535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨ًہ زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س  ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ٗتازہ، ًبساہلل ب٩ ابی ًتبہ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ب٩ ٣ثىی اح٤س ب٩ س٨ا٪ زہْر ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ، ًبساہلل ب٩ ابی ًتبہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی 

 ٨ًہ خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َتاَزَة َس٤ٔ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی ًُتَِبَة یَُحسِّ ًَ  ٍَ

ث٨ََ  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َّی َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ٔس٨َإ٪  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُِٟدِسرٔیِّ ح و َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ ا ا 

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ وَُّل کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہلل٩ًَِٔ ُط ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی ًُتَِبَة َي ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّی َة   َػل

٨َِٓاُظ فٔی َو  َظ َطِیّئا َْعَ ِذَرأئ فٔی خِٔسرَٔصا َوکَاَ٪ إَٔذا ََکٔ ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََطسَّ َحَیاّئ ٩ِ٣ٔ ا  ِجضٔطٔ اہللُ 

ؿ زریہ دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب ہبتع اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم ادمح نب انس

ںیہ ہک  دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب ہبتع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس ونکاری ڑلیک ےس یھب ز ادہ رشؾ فایحء فاےل ےھت وج ہک ابرپدہ وہ افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یسک 

 زیچ وک اندنسپ ےتھجمس ےھت وت مہ اےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس ےس اچہپؿ اجےت ےھت۔

اتقدہ، دبعاہلل نب ایب ہبتع اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم ادمح نب  دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، :  رافی

 انسؿ زریہ دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اتقدہ، دبعاہلل نب ایب ہبتع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ط٘یٙ ، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ٣ٌاویہ حرضت ٣رسوٚ :  ویرا

 ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ ٕب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَلَی َحسَّ ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ  ٕٚ و ٣َرِسُ

ِبٔس اہللٔ  اًَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓذََکَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓةٔ  ٔلَی اِلُٜو اؤیَُة إ ٌَ ٔس٦َ ٣ُ َٗ ٤ًَِزٕو حَْٔن  احّٔظا َوََّل  ب٩ِٔ  َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ   ٢َ

 َ ٥ِ أ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ خَٔیارٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ّظا َو حِّ َٔ ٍَ ٣َُت ٔس٦َ ٣َ َٗ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ حَْٔن  َٗ ا  ّٗ َحأس٥ُِٜ٨َ أَِخًَل

َٓةٔ  ٔلَی اِلُٜو اؤیََة إ ٌَ ٣ُ 

زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، قیقش ، دبعاہلل نب رمعف اعمفہی رضحت ورسفؼ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت 

س ےئگ وت اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک ذرک ایک اریم اعمفہی وکہف یک رطػ رشتفی الےئ وت مہ رضحت انب رمعےک اپ

 رفامےن ےگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہن وت دب زابؿ ےھت افر ہن یہ دب زابین رکےت ےھت افر اوہنں ےن رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ۔فملس ےن رفام ا  م ولوگں ںیم ےس رتہبنی ولگ فہ ںیہ نج ےک االخؼ اےھچ ںیہ

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، قیقش ، دبعاہلل نب رمعف اعمفہی رضحت ورسفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  تقفش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وتاعض افر اس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمانجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک وچبں افر الہ فایعؽ رپ

     1537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، ابی ابوسٌیس اطخ ابوخاٟس اح٤ز ، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا أَبٔی حو َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍْ ح و َحسَّ اؤیََة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ٨َاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس و َحسَّ

 ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ىٔی اِِلَِح٤ََز ک٠ُُّ ٌِ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس َي  ٣ِٔث٠َطُ  َحسَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، انب ریمن، ایب اوبدیعس اجش اوباخدل ارمح ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت

 ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اخدل ارمح ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، انب ریمن، ایب اوبدیعس اجش اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسبت افر نسح اعمرشت ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  افر نسح اعمرشت ےک ایبؿ ںیمر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسبت

     1538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ س٤اک ب٩ رحب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت س٤اک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ رحب :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو َخِیَث٤ََة  ٨َِت تَُحأُٟص َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ ُٛ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة أَ ٠ُُِٗت َٟٔحابٔز ا٢َ  َٗ ٕب  ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ

ِبَح حَ  ِّی ٓٔیطٔ اٟؼُّ َّٟٔذی ُيَؼل ُظ ا و٦ُ ٩ِ٣ٔ ٣َُؼًلَّ ُ٘ ثّْٔرا کَاَ٪ ََّل َي َٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔذَا َػل َٓ ٤ُِص  ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ ً

 ٌَ ٠َِیطٔ ك٠ََ ًَ َّی اہللُ  ٥ُ َػل َحُٜوَ٪ َویَتََبشَّ ـِ َی َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ٔ ا َیأُِخُذوَ٪ فٔی أ٣َِز َٓ ثُوَ٪  ا٦َ َوکَا٧ُوا یََتَحسَّ َٗ   َوَس٥ََّ٠ ِت 

رب ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ امسک نب رحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رحب ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اج

نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رعض ایک ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک سلجم ںیم اھٹیب رکےت ےھت 

اوہنں ےن رفام ا اہں تہب ز ادہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز سج ہگج زپاھ رکےت ےھت وت فاہں ےس  ارج ےنلکن کت ہن اےتھٹ ےھت 

 ارج  لک آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاہں ےس اھٹ ڑھکے وہےت افر احصہب رکاؾ ابوتں ںیم رصمفػ وہےت ےھت افر زامہن  افر بج

 اجتیلہ ےک اکومں اک ذترکہ رکےت وت آپ رکسما زپےت ےھت۔

 نب رحبییحی نب ییحی، اوبہمثیخ امسک نب رحب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوربیٍ ًتکی حا٣س ب٩ ٤ًزو ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوکا١٣ ح٤از ب٩ زیس ابوربیٍ ح٤از ب٩ ایوب ابی ًٗلبہ حرضت ا٧ص  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ  َتکٔیُّ َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز َو ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٍٔ َحسَّ ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔی َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ٌٔیٕس َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ َج٤ٔی َس

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٔ َوًَُُل٦ْ َحسَّ ارٔظ َٔ ٔف أَِس ٌِ ٥َ فٔی َب َوَس٠َّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أ٧ََِحَظُة ُرَویَِسَک َس أَِسوَ  َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ أ٧ََِحَظُة َیِحُسو  ا٢ُ  َ٘ ٔ زُ يُ َوارٔیز َ٘ ِٟ ا بٔا ّٗ  ِو

ی احدم نب رمعف ہبیتق نب دیعس، اوباکلم امحد نب زدی اوبرعیب امحد نب اویب ایب القہب رضحت اسن ریض اہلل

ک

 

عت

 اعتٰیل ہنع ےس اوبرعیب 

 اؽ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی رفس ںیم ےھت افر اکی ایسہ افؾ الغؾ ےسج اہشجن اہک اجات اھت فہ رعش زپھ راہ اھت وت ر

 اہکن۔ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا اے ہشجن ذرا آہتسہ آہتسہ لچ افر اؿ افوٹنں وک ہشیش دلے وہےئ افوٹنں یک رطح

ی احدم نب رمعف ہبیتق نب دیعس، اوباکلم امحد نب زدی اوبرعیب امحد نب اویب ایب القہب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔یبن یلص ا

     1540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ ًتکی حا٣س ب٩ ٤ًز ابوکا١٣ ح٤از ثابت ، حرضت ا٧ص :  راوی

َتکٔیُّ َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٔ و َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص ب٨َِٔحؤظ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز  ث٨ََا َح٤َّ اُٟوا َحسَّ َٗ 

ی احدم نب رمع اوباکلم امحد اثتب ، رضحت اسن ےس ذموکرہ رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

ک

 

عت

 اوبرعیب 

ی احدم نب رمع اوباکلم امحد اثتب ، رضحت اسن :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وب ابی ًٗلبہ ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٠ًیہ، زہْر اس٤ٌی١ ای :  راوی

ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ص٤َُا  ٕب لِٔکَ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی  ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ث٨ََا أَیُّوُب  َحسَّ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َویَِحَک َیا أ٧ََِحَظُة أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ َٓ ُط أ٧ََِحَظُة  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُٚ بٔض٩َّٔ يُ ْٚ َيُشو ا ًَلَی أَِزَوأجطٔ َوَسوَّ ٥َ أَتَی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَبُو ًَٗٔلبََة َتک٥ََّ٠َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ َک بٔا َٗ ٥ُِٜ  ک٤َٔ٠َةٕ ُرَویِّسا َسِو ـُ ٌِ ِو َتک٥ََّ٠َ بَٔضا َب َٟ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ ٌٔبُِت٤ُوَصا  َٟ 

رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ اامسلیع اویب ایب القہب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

 راہ اھت ےسج اہشجن اہک اجات ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فملس اینپ ازفاج رہطمات ےک اپس آےئ افر اکی اکنہےن فاال اؿ ےک افوٹنں وک اکنہ

ےن اس ےس رفام ا اے اہشجن وشیشں وک آہتسہ آہتسہ ےل رک لچ۔ رضحت اوبالقہب ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی 

 ۔ایسی ابت اراشد رفامیئ ہک ارگ  م ںیم ےس وکیئ اس رطح یک ابت رکات ےہ وت  م اےس لیھک ےتھجمس

 رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ الیعمس اویب ایب القہب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رک

     1542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ س٠امی٪ تیِم ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٍٕ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا َیزٔیُس و َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ أٟٕک ح و َحسَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ نَٔشأئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ کَا٧َِت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِّیِٔمُّ  ث٨ََا اٟت ْٚ  َحسَّ ا ُٚ بٔض٩َّٔ َسوَّ ٥َ َوص٩َُّ َيُشو َوَس٠َّ

َّی ا ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ َک بٔا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِی أ٧ََِحَظُة ُرَویِّسا َسِو  ہللُ 

ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع امیلسؿ یمیت اسن نب امکل، اوباکلم سیدی نب یمیت ، اؾ میلس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس 

 ازفاج رہطمات ےک اسھت ںیھت افر اکی اکنہےن فاال اؿ ےک افوٹنں وک رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ہک یبن یک

 اکنہ راہ اھت وت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہشجن آہتسہ آہتسہ وشیشں وک ےل رک لچ۔

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع امیلسؿ یمیت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ رمح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔

     1543    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی ًبساٟؼ٤س ہ٤ا٦ ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی



 

 

ث٨ََا ا٢َ کَاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ  و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ثَىٔی َص٤َّ ٤َسٔ َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٠ًََِیطٔ اب٩ُِ ا َّی اہللُ   َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُرَویِ  ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ِؤت  ٕ َحَش٩ُ اٟؼَّ ٥َ َحاز َة َوَس٠َّ َٔ ٌَ ىٔی َؿ ٌِ َوارٔیَز َي َ٘ ِٟ ّسا یَا أ٧ََِحَظُة ََّل َتٜرِٔسِ ا

 ا٨َِّٟشائٔ 

انب ینثم دبعادمصل امہؾ اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک دحی وخاؿ وخش ااحلؿ اھت ر اؽ اہلل 

 وشیشں وک ہن وتڑ دانی ینعی زمکفر توروتں وک وکیئ فیلکت ہن وہ۔ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا اے اہشجن آہتسہ آہتسہ لچ ںیہک

 انب ینثم دبعادمصل امہؾ اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 مح رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک توروتں رپ ر

     1544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ بظار ابوزاؤز ہظا٦ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ َبظَّ ٥ِ یَِذَُکِ و َحسَّ َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ِؤت  ٕ َحَش٩ُ اٟؼَّ  َحاز

انب اشبر اوبداؤد اشہؾ اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ نکیل اس ںیم دحی وخاؿ یک وخش آفازی اک 

 ذرک ںیہن ےہ۔

 اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب اشبر اوبداؤد اشہؾ اتقدہ، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولوگں اک رقتب افر ربتک احلص رکےن افر آپ یلص اہلل ہیلع

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ب افر ربتک احلص رکےن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ولوگں ےک ےئل وت اعض اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولوگں اک رقت

     1545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٥ س٠امی٪ ب٩ ٣حاہس ب٩ ٣وسٰی ابوبرک ب٩ نرض ب٩ ابی نرض ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ابی نرض ابوبرک ابونرض ہاط٥ ب٩ ٗ :  راوی



 

 

 ٣ِْرہ ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ا  ٌّ ِبٔس اہللٔ َج٤ٔی ًَ ث٨ََا ٣َُحاصُٔس ب٩ُِ ٣ُوَسی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ 

ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ يَ  ا٢َ کَاَ٪ َرُس َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ىٔی صَأط٥َ ب٩َِ ا و٢ُ ٌِ

 َ٤َٓ ٤َِٟاُئ  ٤َِٟٔسی٨َٔة بٔآ٧َٔیتٔض٥ِٔ ٓٔیَضا ا َساَة َجاَئ َخَس٦ُ ا َِ ِٟ َّی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َػل ًَ َّی اہللُ  یُِؤتَی بٔإ٧َٔإئ إَّٔلَّ ٤َََُص یََسُظ ٓٔیَضا  ااہللٔ َػل

٤ُٔص یََسُظ ٓٔیَضا ِِ َی َٓ َِٟبارَٔزةٔ  َساةٔ ا َِ ِٟ  رَفُب٤ََّا َجاُؤُظ فٔی ا

اجمدہ نب ومٰیس اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اہرفؿ نب دبعاہلل ایب رضن اوبرکب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ نب ریغمہ اثتب، رضحت اسن 

 ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج حبص یک امنز ےس افرغ وہےت ےھت ریض اہلل اعتٰیل

وت دمہنی ونمرہ ےک اخدؾ اےنپ ربونتں ںیم اپین ےل رک آےت رھپ وج ربنت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ال ا اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 اہھت ابمرک ڈوب دےتی افر ارثک افاقت تخس رسدی ےک وممس ںیم یھب ہی اافتاقت شیپ آاجےت وت رھپ یھب آپ فملس اس ربنت ںیم اانپ

 یلص اہلل ہیلع فملس اس ںیم اانپ اہھت ابمرک ڈوب دےتی۔

نب ریغمہ اثتب، اجمدہ نب ومٰیس اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اہرفؿ نب دبعاہلل ایب رضن اوبرکب اوبرضن اہمش نب اقمس امیلسؿ  :  رافی

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل وت اعض اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولوگں اک رقتب افر ربتک احلص رکےن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ولوگں

     1546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابونرض س٠امی٪ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  ِس َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت 

َزْة إَّٔلَّ فٔی یَسٔ َرُج١ٕ  ٌِ ٍَ َط َ٘ ٤َا یُزٔیُسوَ٪ أَِ٪ َت َٓ َٖ بٔطٔ أَِػَحابُطُ  طُ َوأَكَا ُ٘ ٔ ُٚ یَِح٠ َِٟحًلَّ ٥َ َوا  َوَس٠َّ

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ںیم ےن داھکی ہک دمحم نب راعف اوبرضن امیلسؿ اثتب رضحت اسن ریض 

 اجحؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اجحتم انب راہ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ آپ ےک اردرگد ےھت فہ ںیہن اچےتہ ےھت ہک

 ےک اہھت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ابؽ رگے۔آپ اک وکیئ ابؽ ابمرک ےچی رگے ہکلب یسک ہن یسک آدیم 

 دمحم نب راعف اوبرضن امیلسؿ اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ں اک رقتب افر ربتک احلص رکےن افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ولوگں ےک ےئل وت اعض اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ولوگ

     1547    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َٔضا و َحسَّ ِ٘ ًَ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٣َِزأَّة کَاَ٪ فٔی 

ا٢َ یَا أ٦َُّ  َ٘ َٓ َِٟیَک َحاَجّة  ٔ َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔی إ ا َ٘ َٓ َدًَل  َطِیْئ  َٓ َٟٔک َحاَجَتٔک  ٔضَی  ِٗ َّی أَ َٜٔک ٔطئِٔت َحً ًَُٓلٕ٪ ا٧ُِوزٔی أَیَّ اٟشِّ

َُِت ٩ِ٣ٔ َحاَجتَٔضا َّی رَفَ ٚٔ َحً ُ ٔف اٟرطُّ ٌِ َضا فٔی َب ٌَ ٣َ 

سج  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت

یک لقع ںیم ھچک وتفر اھت فہ رعض رکےن یگل اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی اکؾ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ےن رفام ا اے اؾ الفں وت سج ہگج اچیتہ ےہ رہھٹ ےل ںیم ریتااکؾ رک دفں اگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی راہتس ںیم اس تورت 

 ںیم ابت یک اہیں کت ہک فہ اےنپ اکؾ ےس افرغ وہ یئگ۔ ےس دحیلعیگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااےئ اہلل اعتیل یک

 

 
 ... ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1548    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ث أُِت َحسَّ ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠َِیطٔ ح و َحسَّ ًَ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقَٔئ  ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٨َا  ًَلَی ٣َأٟٕک   

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ ُْعِ ٠ًََِیطٔ ٔطَضإب  َّی اہللُ  َِّر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت ٣َا ُخْ ا َٗ ََّضا  ٥َ أ٧َ

َس ا٨َّٟأض  ٌَ َٓإِٔ٪ کَاَ٪ إٔث٤ِّا کَاَ٪ أَبِ ٥َِٟ َی٩ُِٜ إٔث٤ِّا  ص٤َُا ٣َا  ٥َ بََِْن أ٣ََِزی٩ِٔ إَّٔلَّ أََخَذ أَِيرَسَ َّی اہللُ َوَس٠َّ ٥َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٨ِ٣ٔطُ َو٣َا ا٧َِت

٠َیِ  زَّ َوَج١َّ ًَ ًَ ٣َُة اہللٔ  ٔشطٔ إَّٔلَّ أَِ٪ ت٨َُِتَضَک رُحِ ِٔ  طٔ َوَس٥ََّ٠ ٨َٟٔ



 

 

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص

 اایتخر د ا اجات وت آپ اؿ ںیم ےس آاسؿ اکؾ وک اایتخر رفامےت ےھت رشط ہی اہلل ہیلع فملس وک بج دف اکومں ںیم ےس اکی اکؾ رکےن اک

 اؽ ےہ ہک فہ انگہ اک اکؾ ہن وہات وہ افر ارگ انگہ وک اکؾ وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس بس ولوگں ےس ڑبھ رک اس اکؾ ےس دفر رےتہ افر ر

 ااقتنؾ ںیہن ایل نکیل ارگ وکیئ آدیم اہلل ےک مکح ےک الخػ اکؾ رکات وت آپ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک ےس اینپ ذات یک فہج ےس

 یلص اہلل ہیلع فملس اےس زسا دےتی۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1549    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اح٤س ب٩ ًبسہ ٓـی١ ب٩ ًیاق ٨٣ؼور ٣ح٤س ٓـی١ اب٩ طہاب جزیز،  :  راوی

 زی، ْعوہ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣ح٤س زہ

ِبَسَة حَ  ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق و َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا  سَّ

ـَ  ُٓ ٕس فٔی رَٔوایَٔة  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ص٤َُا  ًَائَٔظةَ لِٔکَ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ْس اٟزُّصِزٔیُّ  ٕ ٣َُح٤َّ  ِی١ٕ اب٩ُِ ٔطَضإب َوفٔی رَٔوایَةٔ َجزٔیز

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ادمح نب دبعہ لیضف نب ایعض وصنمر دمحم لیضف انب اہشب رجری، دمحم زرہی، رعفہ رضحت 

 ح رفاتی وقنمؽ ےہ۔اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ذموکرہ دحثی یک رط

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، ادمح نب دبعہ لیضف نب ایعض وصنمر دمحم لیضف انب اہشب رجری، دمحم زرہی، رعفہ  :  رافی

 رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1550    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَ  ث٨َٔیطٔ رَحِ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث ٣َأٟٕک و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 



 

 

رحہلم نب ٰییحی، انب فبہ، ویسن، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ امکل یک دحثی یک رطح 

 رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ، انب فبہ، ویسن، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1551    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِّر َرُسو٢ُ اہللٔ َِٟت ٣َا ُخْ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ِ َحسَّ ٥َ بَْ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َن  َػل

إِٔ٪ کَاَ٪ إٔث٤ِّا کَاَ٪  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ إٔث٤ِّا  َٟ ص٤َُا ٣َا  َس ا٨َّٟأض ٨ِ٣ٔطُ أ٣ََِزی٩ِٔ أََحُسص٤َُا أَِيرَسُ ٩ِ٣ٔ اِْلََخٔ إَّٔلَّ اِخَتاَر أَِيرَسَ ٌَ   أَبِ

 فملس وک بج یھب دف اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 انگہ اکومں ںیم اایتخر د ا اجات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم ےس آاسؿ اکؾ وک اایتخر رفامےت بج کت ہک فہ انگہ اک اکؾ ہن وہات افر ارگ

 اک اکؾ وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ اس اکؾ ےس دفر رےتہ۔

 اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکبی اوبااسہم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ إ  ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر  ٩ًَِ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی یِٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ا ٣َا و َحسَّ ٥ِ یَِذَُکَ َٟ ص٤َُا َو ِؤٟطٔ أَِيرَسَ َٗ لَی 

َسظُ بَ  ٌِ 

اوبرکبی انب ریمن دبعاہلل نب ریمن رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم 

ا ینعی اؿ ںیم ےس آاسؿ اکؾ وک اایتخر رفامےن کت اک وقؽ ذموکر ےہ نکیل اس ےک دعب اک ہصح ذموکر ںیہن ےہ۔ ُُهَ
َ
 َ
ْ
 
ي
َ
 أ

  دبعاہلل نب ریمن رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی انب ریمن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو اسا٣ہ ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َب َرُسو٢ُ اہللٔ َِٟت ٣َا َُضَ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   َػل

َی٨ِ  َطِیّئا َٓ مُّ  َٗ ٔ َوََّل ا٣َِزأَّة َوََّل َخاز٣ّٔا إَّٔلَّ أَِ٪ یَُحاصَٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َو٣َا ٧ٔی١َ ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ  مُّ بَٔیٔسظ َت٥َٔ٘ ٩ِ٣ٔ َػاحٔبٔطٔ إَّٔلَّ أَِ٪ َٗ

ًَزَّ َوَج١َّ  َی٨َِت٥َٔ٘ ِ  َٓ  ی٨َُِتَضَک َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ٣ََحار٦ٔٔ اہللٔ 

ؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یسک وک اےنپ اہھت ےس اوبرکبی اوب ااسہم اشہ

 ںیہن امرا افر ہن یہ یسک تورت وک افر ہن یہ یسک اخدؾ وک امرا  ااےئ اس ےک ہک اہلل ےک راےتس ںیم وج اہجد ایک اجات ےہ افر سج ےن یھب

وک وکیئ فیلکت  اچنہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس دبہل ںیہن ایل  ااےئ اس ےک ہک سج ےن اہلل ےک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 مکح یک الخػ فرزی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہلل یہ ےک ےئل اس ےس ااقتنؾ ایل۔

 اوبرکبی اوب ااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 

 

 
  ااےئ اہلل اعتیل یک ذات ےک ااقتنؾ وھچڑ دےنی ےک ایبؿ م

     1554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بسہ وٛیٍ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ً :  راوی

ث٨ََا أَبُو َُکَ  ٍْ ح و َحسَّ ًَِبَسةُ َوَوٛٔی ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ و َحسَّ ُض٥ِ  اؤیََة ک٠ُُّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ

ٕف صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  ٌِ ًَلَی َب ُض٥ِ  ـُ ٌِ ٔ َیزٔیُس َب  از

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعہ فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی وقنمؽ 

 یک یئگ ےہ رصػ ھچک یمک یشیب ےہ۔

 ت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعہ فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابمرک یک وخوبش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رک یک وخوبش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ یک رنیم ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابم

     1555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ح٤از ب٩ ك٠حہ ٨ٗاز اسبان اب٩ نَص ہ٤سانی س٤اک حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ِزُو ب٩ُِ َح٤َّ  ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزةَ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ ٔس٤َإک  َِٟض٤َِسانٔیُّ  ث٨ََا أَِسَباْن َوصَُو اب٩ُِ َنَِصٕ ا ٨َّازُ َحسَّ َ٘ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ك٠ََِحَة ا ا٢َ از َٗ  

ِجُت  ٔلَی أَص٠ِٔطٔ َوََخَ َد إ ٥َ َػًَلَة اِِلُولَی ث٥َُّ ََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ١َ  َػ٠َِّیُت ٣َ ٌَ َح َٓ َِٟساْ٪  ٔ َب٠َُط و ِ٘ َٓاِسَت ُط  ٌَ ٣َ

ٔ بَزِّزا أَِو رٔی َوَجِسُت َٟٔیٔسظ َٓ ا٢َ  َٗ ی  ٤ََشَح َخسِّ َٓ ا أ٧ََا  ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ ِی أََحسٔص٥ِٔ َواحّٔسا َواحّٔسا  َجَضا ٩ِ٣ٔ َی٤َِشُح َخسَّ ٤ََّا أََِخَ أ٧َ َٛ ّحا 

ارٕ  ًَلَّ  ُجِؤ٧َٔة 

 این امسک رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل رمعف نب امحد نب ہحلط انقد اابسط انب رصن
 
 ہ

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رہظ یک امنز زپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ یک رطػ ےلکن افر ںیم یھب آپ ےک اسھت ت ال وت 

ؿ وچبں ںیم ےس رہ اکی ےک رراسر رپ اہھت ریھپا رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل اسےنم ےس ھچک ےچب آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا

ہنع ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے رراسر رپ یھب اہھت ریھپا رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ 

  ا ہک اطعر ےک ڈہب ےس اہھت ابرہ اکنال وہ۔یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم ڈنھٹک افر وخوبش وسحمس یک وگ

 این امسک رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 رمعف نب امحد نب ہحلط انقد اابسط انب رصن ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابمرک یک وخوبش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ یک رنیم ےک ایبؿ ںیمیبن یلص

     1556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ت ا٧ص ٗتیبہ ب٩ سیٌس جٌرف ب٩ س٠امی٪ ثابت ا٧ص، زہْر ب٩ رحب، ہاط٥ اب٩ ٗاس٥ س٠امی٪ اب٩ ٣ِْر ثابت حرض :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی ُزَصِْرُ بِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪َ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا َج ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا و َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٩ُ رَحِ



 

 

ُ٪ َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ مُّ َوََّل ٣ِٔشکّا َوََّل َطِیّئا  َصأط٥ْ َي َٗ ٨ًَِبَّرا  ا٢َ أ٧ََْص ٣َا َط٤ِ٤َُت  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َُِِْٟٔرةٔ  ا

یّزا أَ  مُّ زٔیَباّجا َوََّل رَحٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََّل ٣َٔشِشُت َطِیّئا  َّی اہللُ  ا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ أَكَِیَب ٩ِ٣ٔ رٔیٔح َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ََِْٟن ٣َشًّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

 عد  رفعج نب امیلسؿ اثتب اسن، زریہ نب رحب، اہمش انب اقمس امیلسؿ انب ریغم اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
سب
ہبیتق نب 

ہلل ہیلع فملس ےک مسج ارہط رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہن ةنع وک ہن کشم افر ہن یہ وکیئ ایسی وخوبش  ایھگن وج وخوبش ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص ا

 ےس وسحمس یک افر ہن یہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابمرک ےس ز ادہ یسک دابیج افر رمشی وک رنؾ اپ ا۔

 عد  رفعج نب امیلسؿ اثتب اسن، زریہ نب رحب، اہمش انب اقمس امیلسؿ انب ریغم اثتب رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی
سب
ہبیتق نب 

 ہنع اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابمرک یک وخوبش افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک یلیھتہ یک رنیم ےک ایبؿ ںیم

     1557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس ػرخ زارمی حباب ح٤از ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ثَابْٔت  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ َػرِخٕ اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔو َحسَّ َٗ  أ٧ََٕص 

أَ َوََّل ٣َٔشِشُت زٔیَبا َّٔ َٜ ِؤُُٟؤ إٔذَا ٣ََشی َت طُ ا٠ُّٟ َٗ أَ٪َّ َْعَ َٛ ِؤ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِزَصَز ا٠َّٟ َّی اہللُ  ِّٕ َرُسو٢ٔ َػل َٛ ََِْٟن ٩ِ٣ٔ  یَزّة أَ َجّة َوََّل رَحٔ

 َ ٨ِب ًَ َّٜة َوََّل  ٥َ َوََّل َط٤ِٔ٤ُت ٣ِٔش ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػل َّی اہللُ   َرّة أَكَِیَب ٩ِ٣ٔ َرائَٔحٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ادمح نب دیعس رخص داریم ةحب امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک رگن 

ت ہ

 

یسب
ت
ابمرک ومیت یک رطح اتکمچ وہا اھت افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےتلچ وت  ابمرک دیفس اتکمچ وہا اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک 

 فملس آےگ ےتکھج وہےئ دابؤ ڈاؽ رک ےتلچ ےھت افر ںیم ےن دابیج افر رمشی وک یھب اانت رنؾ ںیہن اپ ا ک ان ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ںیہن یھت ہک وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک مسج ابمرک ںیم یھت۔یک ابمرک ویلیھتہں وک رنؾ اپ ا افر کشم فریغہ ںیم فہ وخوبش

 ادمح نب دیعس رخص داریم ةحب امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ک وہےن ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 

 
 ...اک ہنیسپ ابمرک ےک وخوبش دار م

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ک وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ےک وخوبش دار م

     1558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟکزہْر ب٩ رحب، ہاط٥ اب٩ ٗاس٥ س٠امی٪ ث :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َصأط٥ْ َي ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠َِی٨َا َحسَّ ًَ ا٢َ َزَخ١َ  َٗ أٟٕک 

 َ ا٢َ ٨ًَِٔس٧ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َى ا٨َّٟٔيیُّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓاِستَِی َٚ ٓٔیَضا  َز ٌَ ِٟ ٠َِت َتِش٠ُٔت ا ٌَ َح َٓ  ٕ اُروَرة َ٘ ِّی بٔ َٚ َوَجائَِت أُم ٔ ز ٌَ َٓ ا 

٠ُطُ  ٌَ َُٗک ٧َِح َِٟت َصَذا َْعَ ا َٗ ٌَْٔن  َّٟٔذی َتِؼ٨َ ا٢َ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َا َصَذا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  كَِیٔب فٔی كٔیب٨َٔا َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَ َػل

یٔب   اٟلِّ

زریہ نب رحب، اہمش انب اقمس امیلسؿ اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

امہرے اہں رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن آراؾ رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آ ا ریمی فادلہ رتحمہم اکی یشیش 

 ںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ابمرک ہنیسپ وپ ھچ رک اس یشیش ںیم ڈاےنل  ںیگ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس دیبار وہ ےئگ افر آپ یلصال

 اینپاہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس  م ہی ایک رک ریہ وہ اؾ میلس ےنہک یگل ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ےہ سج وک مہ 

 وخوبش ںیم ڈاںیل ےگ افر  ماؾ وخوبشؤں ےس ڑبھ رک وخوبش وسحمس رکںی ےگ۔

 زریہ نب رحب، اہمش انب اقمس امیلسؿ اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ اضفلئ :   ابب

 ک وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ےک وخوبش دار م

     1559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ححْن ب٩ ٣ثىی ًبساٌٟزیز اب٩ ابوس٤٠ہ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ثَىٔی  ٩ًَِ إِٔس و َحسَّ ٔ َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا حَُحُِْن ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َٙ ب٩ِٔ  َح

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟیَشِت أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَلَی رٔفَأطَضا َو َی٨َا٦ُ  َٓ ُخ١ُ بَِیَت أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ 



 

 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  َضا َصَذا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ ٘ٔی١َ  َٓ أُتَٔیِت  َٓ أطَضا  ًَلَی رٔفَ ٨َا٦َ  َٓ  ٕ َحاَئ َذاَت یَِو٦ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی ٓٔیطٔ  َس٥ََّ٠ ٧َا٦َ فٔی بَِیتٔٔک 

ِس  َٗ َحائَِت َو َٓ ا٢َ  َٗ أطٔک  ُٕ َذَٟٔک  رٔفَ ٠َِت ت٨َُظِّ ٌَ َح َٓ ًَتٔیَسَتَضا  َتَحِت  َٔ َٓ أغ  ِٟرٔفَ ًَلَی ا ٔة أَزٔی٥ٕ  ٌَ ًَلَی ِٗٔل ُُٗط  ٍَ َْعَ َ٘ َٚ َواِست٨َِ َْعٔ

 ُ ٌَْٔن یَا أ ا٢َ ٣َا َتِؼ٨َ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔ ز َٔ َٓ َوارٔیزٔصَا  َٗ ُظ فٔی  َٔصُ ٌِ َت َٓ  َٚ َز ٌَ ِٟ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧َزُِجو ٦َّ ُس٠َ ا ا َ٘ َٓ ِی٥ٕ 

ا٢َ أََػِبٔت  َٗ َتُط ٟٔٔؼبَِیا٨َٔ٧ا  َٛ  بََز

 نب ینثم دبعازعلسی انب اوبہملس ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 

 
 
ح ب
خ

 دمحم نب راعف 

رپ  ا اجےت افر اؾ میلس فاہں ہن وہںیت رافی رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ  اؾ میلس ےک رھگ رشتفی الےت وت اؾ میلس ےک رتسب

آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت اؾ میلس ےک رتسب رپ  ا ےئگ اؾ میلس آںیئ وت اؿ ےس ولوگں ےن اہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس آپ 

میلس ادنر آںیئ وت داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آ راہ  ےک رھگ ںیم آپ ےک رتسب رپ  ا رےہ ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت اؾ

 ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ڑمچے ےک رتسب رپ عمج وہ راہ ےہ وت اؾ میلس ےن اکی ڈہب وھکال افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ہیلع فملس ربھگا ےئگ افر رفامےن ےگل اے اؾ میلس ہی ایک رک ریہ وہ اؾ  اک ہنیسپ ابمرک وپ ھچ وپ ھچ رک اس ںیم ڈاےنل  ںیگ وت یبن یلص اہلل

میلس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ اےنپ وچبں ےک ےئل اس ےنیسپ ےس ربتک یک ادیم رےتھک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 وت کیھٹ رک ریہ ےہ۔

 نب ینثم دبعازعلسی انب اوب :  رافی

 

 
 
ح ب
خ

 ہملس ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط اسن نب امکلدمحم نب راعف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ک وہےن ےک ایبؿ ںیم

 

 
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ ابمرک ےک وخوبش دار م

     1560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ وہیب ایوب ابی ًٗلبہ ا٧ص، حرضت ا٦ س٠ی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أَیُّوُب  ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ِ أَبٔی ًَٗٔلبََة 

 َ٠ًَ َی٘ٔی١ُ  َٓ ا  ٌّ َٟطُ ٧ِٔل َٓتَِبُشُم  َی٘ٔی١ُ ٨ًَِٔسَصا  َٓ ٥َ کَاَ٪ َیأِتٔیَضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍُ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓکَا٧َِت َتِح٤َ  ٔٚ َز ٌَ ِٟ ثَْٔر ا َٛ ِیطٔ َوکَاَ٪ 

٠ُُط فٔی اٟ ٌَ َتِح َٓ ُط  َٗ َُٗک أَزُ َْعَ َِٟت َْعَ ا َٗ ٥َ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َا َصَذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ یٔب َوا ُٖ بٔطٔ كٔیٔيیلِّ  و

اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم فبیہ اویب ایب القہب اسن، رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

فملس اؿ ےک اہں رشتفی الےت ےھت افر آراؾ رفامےت ےھت اؾ میلس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل ڑمچے اک اکی ڑکٹا اھچب دیتی ںیھت 



 

 

 اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آراؾ رفامےت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ تہب ز ادہ آات اھت اؾ میلس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ہنیسپ

 ابمرک ااھٹک رکیت ںیھت افر اےس وخوبش افر ویشیشں ںیم الم دیتی یھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اؾ میلس ہی ایک ےہ فہ ےنہک

ت ہ ابمرک ےہ سج وک ںیم اینپ وخوبش ںیم المیت وہں۔

 

یسب
ت
  ںیگ ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک 

 بیہ اویب ایب القہب اسن، رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم ف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رسدی ےک دونں ںیم دفراؿ فیح آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آےن ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ں ںیم دفراؿ فیح آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آےن ےک ایبؿ ںیمرسدی ےک دون

     1561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء ابواسا٣ہ ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَلٔئ َحسَّ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ َٟی٨ُِز٢َُ  َِٟت إِٔ٪ کَاَ٪  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة 

ا ّٗ ٔٔیُف َجِبَضُتُط َْعَ َِٟبارَٔزةٔ ث٥َُّ َت َساةٔ ا َِ ِٟ ٥َ فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ رسدی ےک اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ

 دونں ںیم فیح انزؽ وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اشیپین ابمرک رپ ہنیسپ ےنہب گل اجات اھت۔

 اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رسدی ےک دونں ںیم دفراؿ فیح آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آےن ےک ایبؿ ںیم

     1562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوَکیب ابواسا٣ہ اب٩ برش ہظا٦ ٣ح٤س ب٩ برش سیسہ ًائظہ رضی اہللابوبرک ب٩ اب :  راوی

ث٨ََا أَ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ا  ٌّ بُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ برِٔشٕ َج٤ٔی

 ٔ ٔ ص ث٨ََا ص ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ و َحسَّ ًَائَٔظَة أَ٪َّ َظا٦  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َظا٦ْ 



 

 

 ٔ َٕ َیأِت ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟحارَٔث ب٩َِ صَٔظا٦ٕ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َِٟحزَٔض ا ا٢َ أَِحَیا٧ّا َیأِتٔیىٔی فٔی ٣ِٔث١ٔ َػ٠َِؼ٠َةٔ ا َ٘ َٓ َِٟووُِی  یَک ا

أَعٔی ٣َا َٓ ًَِیُتطُ َوأَِحَیا٧ّا ٠َ٣َْک فٔی ٣ِٔث١ٔ ُػوَرةٔ اٟزَُّج١ٔ  ِس َو َٗ ًَىِّی َو ٔؼ٥ُ  ِٔ ًَلَیَّ ث٥َُّ َي ُظ  و٢ُ  َوصَُو أََطسُّ ُ٘  َي

ااسہم انب رشب اشہؾ دمحم نب رشب دیسہ اعہشئ ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک احرث نب اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرکبی اوب

فیح  اشہؾ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ فیح ےسیک آیت ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجم رپ

ھجم رپ تہب تخس وہیت ےہ رھپ فہ تیفیک وموقػ وہ اجیت ےہ افر ںیم اس فیح وک یھبک وت یٹنھگ یک اکنھجر یک رطح آیت ےہ افر فہ تیفیک 

 وفحمظ رک  اک وہات وہں افر یھبک وت اکی رفہتش ااسنین لکش ںیم آات ےہ افر وج فہ اتہک ےہ ںیم اےس  اد رک اتیل وہں۔

  نب رشب دیسہ اعہشئ ریض اہللاوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، اوبرکبی اوبااسہم انب رشب اشہؾ دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رسدی ےک دونں ںیم دفراؿ فیح آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آےن ےک ایبؿ ںیم

     1563    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساَّلًلی ابوٗتازہ، حش٩ حلا٪ ب٩ ًبساہلل حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ح َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ًِلَى َحسَّ َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ و َحسَّ ٩ًَِ ًَُباَزَة  لَّ ًَِبسٔ اہللٔ  ب٩ِٔ 

 ٔ َب َٟٔذٟ َِٟووُِی َُکٔ ٠َِیطٔ ا ًَ ٥َ إٔذَا أ٧ُِز٢َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ا٣ٔٔت   َٝ َوَتَزبََّس َوِجُضطُ ب٩ِٔ اٟؼَّ

 ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن دمحم نب ینثم، دبعاالیلع اوباتقدہ، نسح اطحؿ نب دبعاہلل رضحت ابعدہ نب اصتم

یلص اہلل ہیلع فملس رپ بج فیح انزؽ وہیت وت اس یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ یتخس وہیت افر آپ ےک رہچہ ادقس اک رگن دبؽ 

 اجات۔

 تم ریض اہلل اعتٰیل امہنعدمحم نب ینثم، دبعاالیلع اوباتقدہ، نسح اطحؿ نب دبعاہلل رضحت ابعدہ نب اص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رسدی ےک دونں ںیم دفراؿ فیح آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہنیسپ آےن ےک ایبؿ ںیم

     1564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابی َقازہ حش٩ حلا٪ ب٩ ًبساہلل رٗاشی حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

٩ًَِ حٔلَّ  َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ أشیِّ  اَ٪ و َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ اٟزَّ ب٩ِٔ 

 َٜ َ َِٟووُِی ٧ ٠َِیطٔ ا ًَ ٥َ إَٔذا أ٧ُِز٢َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٣ٔٔت  ََٜص أَِػَحابُطُ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ َ َص َرأَِسُط َو٧

ٍَ َرأَِسطُ  َٓ ٨ًَِطُ َر ا أُِتلَٔی  َّ٤٠َ َٓ  ُرُؤَسُض٥ِ 

ر، اعمذ نب اشہؾ ایب رقادہ نسح اطحؿ نب دبعاہلل راقیش رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب اشب

ابمرک اکھج ےتیل ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک  یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ بج فیح انزؽ وہیت یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اانپ رس

 وک اکھج ےتیل افر بج فیح متخ وہ اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اانپ رس ابمرک ااھٹ ےتیل ےھت۔ احصہب یھب اےنپ رسفں

 دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ ایب رقادہ نسح اطحؿ نب دبعاہلل راقیش رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر ےکپ ہیلح ابمرک ےک ایبؿ ںیم

     1565    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ب٩ زیاز ٨٣ؼور اب٩ جٌرف ابزاہی٥، اب٩ سٌس اب٩ طہاب ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َو٣َُح٤َّ ٨َٔیأ٪  َحسَّ ٌِ رَفٕ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي ٌِ ا٢َ اب٩ُِ َج َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ٨ِ٣َُؼوْر َحسَّ َٗ رَفٔ ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٌِ َج

َٜٔتأب يَ  ا٢َ کَاَ٪ أَص١ُِ اِل َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ اَرصُ اب٩َِ َس ٌَ ٥ِ َوکَاَ٪ ِشٔسُٟوَ٪ أَِط

َة أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ ٥َ یُحٔبُّ ٣َُوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗوَ٪ ُرُؤَسُض٥ِ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل وَ٪ َيرِفُ ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َشَس٢َ ا َٓ ٥ِ یُِؤ٣َزِ بٔطٔ  َٟ َٜٔتأب ٓامَٔی  ِل

 َٚ ٥َ ٧َأػَیَتطُ ث٥َُّ رَفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُس  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ  َب

وصنمر نب ایب زمامح دمحم نب رفعج، نب ز اد وصنمر انب رفعج اربامیہ، انب دعس انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت انب ابعس ریض 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک الہ اتکب اےنپ ابولں وک اشیپین رپ ےکٹل وہےئ وھچڑ دےتی ےھت افر رشمک ولگ امگن اکنےتل ےھت افر 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس سج یسک اکؾ ےک ابرے ںیم اہلل اک مکح ہن وہات وت اس اکؾ ےک ابرے ںیم الہ اتکب یک وماتقف رتہب ےتھجمس ر اؽ ا

 ےھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب اینپ اشیپین ابمرک رپ ابؽ اکٹلےن ےگل رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امگن اکمینل



 

 

 ۔رشفع رک دی

وصنمر نب ایب زمامح دمحم نب رفعج، نب ز اد وصنمر انب رفعج اربامیہ، انب دعس انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت انب  :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر ےکپ ہیلح ابمرک ےک ایبؿ ںیم

     1566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، یو٧ص حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی أَبُو اٟ ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  اصٔز  لَّ

 اوباطرہ انب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ انب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ؽ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ نیسح ےھت ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر اس ابت ےک ایب

     1567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، حرضت بزا :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ  َحسَّ َٗ  َٙ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

٥َ َرُجًّل ٣َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ِٟبََراَئ َي ُت ا ٌِ ٔلَی َطِح٤َةٔ َس٤ٔ ٔة إ ِٟح٤َُّ ًَٔوی٥َ ا َٜٔبِْٔن  ٨ِ٤َِٟ ٌٔیَس ٣َا بََِْن ا ا َب ًّ زِبُو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  مُّ أَِحَش٩َ ٨ِ٣ٔطُ َػل َٗ ٠ًََِیطٔ ح٠َُّْة َح٤َِزاُئ ٣َا َرأَیُِت َطِیّئا   أُذ٧َُِیطٔ 

ت ربا رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ایمہن دق ےک آدیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، رضح

فملس ےک دفونں اشونں اک درایمین ہصح فعیس اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اجنگؿ ابولں فاےل ےھت وج ہک اکونں یک ول کت آےت ےھت، آپ 

 نیسح زیچ یھبک ںیہن دیھکی۔ رپ اکی رسخ داھری دار اچدر یھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ز ادہ



 

 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، رضحت ربا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ نیسح ےھت ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر اس ابت ےک

     1568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس ابوَکیب وٛیٍ، سٔیا٪ ابواسحاٚ حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوأَبُو َُکَ ث٨ََا  ٕة  َحسَّ ا٢َ ٣َا َرأَیُِت ٩ِ٣ٔ ذٔی ٤َّٟٔ َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ

ٌٔیَس  ٜٔبَِیطٔ َب ُب ٨ِ٣َ زُُظ َيرِضٔ ٌِ ٥َ َط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕة َح٤َِزاَئ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِٟ أَِحَش٩َ فٔی ح٠َُّ َِٟیَص ٣َا بََِْن ا َٜٔبِْٔن  ٨ِ

زْ  ٌَ َٟطُ َط یِٕب  ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ  ٔ ٔؼْر َ٘ ِٟ ؤی١ٔ َوََّل بٔا  بٔاٟلَّ

رمعف اندق اوبرکبی فعیک، ایفسؿ اوبااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یسک ےٹپ فاےل وک رسخ وجڑے 

 آپ ےک ابؽ ابمرک آپ ےک دنکوھں کت آرےہ ےھت آپ ےک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ز ادہ وخوصبرت ںیہن داھکی

 دفونں دنکوھں اک درایمین ہصح فعیس اھت افر ہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ز ادہ ےبمل دق ےک ےھت افر ہن یہ وھچےٹ دق ےک۔

 رمعف اندق اوبرکبی فعیک، ایفسؿ اوبااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک افصت افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ نیسح ےھت ۔

     1569    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ابزاہی٥، اب٩ یوسٕ ابی اسحاٚ حرضت بزاء رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ   َٕ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ یُوُس ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا إِٔسَح ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب ا٢َ بٔیطٔ  َٗ  َٙ ی إِٔسَح

٥َ أَِحَش٩َ ا٨َّٟأض َوِجّضا َوأَِحَش٨َُط َخ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ ِٟبََراَئ َي ُت ا ٌِ اصٔٔب َس٤ٔ ؤی١ٔ اٟذَّ َِٟیَص بٔاٟلَّ ا  ّ٘ ٠ِ

 ٔ ٔؼْر َ٘ ِٟ  َوََّل بٔا

 ااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اوبرکبی دمحم نب العء ااحسؼ نب وصنمر اربامیہ، انب ویفس ایب

اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ادقس بس ولوگں ےس ز ادہ وخوصبرت اھت افر آپ ےک االخؼ بس ولوگں ےس ز ادہ اےھچ ےھت ہن ز ادہ ےبمل دق 



 

 

 فاےل ےھت افر ہن یہ وھچےٹ دق فاےل۔

 وصنمر اربامیہ، انب ویفس ایب ااحسؼ رضحت رباء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی دمحم نب العء ااحسؼ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک اک ایبؿ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ک اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمر

     1570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور جزیزب٩ حاز٦ ، حرضت ٗتازہ :  راوی

 َٛ ٠ُُِٗت ِٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ا٢َ  َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٔ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َٕ کَاَ٪ َحسَّ زُ َرُسو٢ٔ اہللٔ ِی ٌَ َط

ًَاتٔ٘ٔطٔ  ِبٔم بََِْن أُذ٧َُِیطٔ َو ٔس َوََّل اٟشَّ ٌِ َِٟح َِٟیَص بٔا ّزا َرٔجًّل  ٌَ ا٢َ کَاَ٪ َط َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اعتٰیل ہنع ےس ابیشؿ نب رففخ رجرینب احزؾ ، رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل 

وپاھچ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک ےسیک ےھت؟ اوہنں ےن رفام ا درایمےن مسق ےک ےھت ہن وت تہب ز ادہ وھگرگن اےل 

 افر ہن یہ تہب دیسوہ آپ ےک اکونں افر دنکوھں ےک درایمؿ کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ےھت۔

 احزؾ ، رضحت اتقدہابیشؿ نب رففخ رجرینب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک اک ایبؿ

     1571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حبا٪ ب٩ ہًل٢ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س ہ٤ا٦ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہْر ب٩ رحب، :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٤َٔس  اٟؼَّ

َتا َٗ ث٨ََا  ٜٔبَِیطٔ َحسَّ زُُظ ٨ِ٣َ ٌَ ُب َط ٥َ کَاَ٪ َيرِضٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  َزةُ 

زریہ نب رحب، ةحؿ نب الہؽ دمحم نب ینثم، دبعادمصل امہؾ اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

 دنکوھں ےک رقبی کت ےھت۔ اہلل ہیلع فملس ےک ابؽ ابمرک



 

 

 زریہ نب رحب، ةحؿ نب الہؽ دمحم نب ینثم، دبعادمصل امہؾ اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ابؽ ابمرک اک ایبؿیبن یلص اہلل ہیلع فملس 

     1572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوَکیب اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ ح٤یس ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ  ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو َُکَ َّی َحسَّ زُ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ کَاَ٪ َط َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  َة 

ٖٔ أُذ٧َُِیطٔ  ٔلَی أَِنَؼا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ  اہللُ 

ییحی نب ییحی، اوبرکبی اامسلیع نب ہیلع دیمح ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

  ےک ابؽ ابمرک آدوہ اکونں کت ےھت۔ہیلع فملس

 ییحی نب ییحی، اوبرکبی الیعمس نب ہیلع دیمح ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زیویں ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بم  ابمرک افر آوھکنں افر ا

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک بم  ابمرک افر آوھکنں افر ازیویں ےک ایبؿ ںیم

     1573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حرضت جابز ب٩ س٤ :  راوی

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

ا٢َ کَاَ٪ َر  َٗ ُت َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ِْٔن ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ٌَ ِٟ ٥ٔ أَِطک١ََ ا َٔ ِٟ ٍَ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿ٠ٔی َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ِْٔن  ٌَ ِٟ ٠ُُِٗت ٣َا أَِطک١َُ ا ا٢َ  َٗ  ٥ٔ َٔ ِٟ ًَٔوی٥ُ ا ا٢َ  َٗ  ٥ٔ َٔ ِٟ ٍُ ا ٠ُُِٗت ٟٔٔش٤َإک ٣َا َؿ٠ٔی ا٢َ  َٗ َ٘ٔبِْٔن  ٌَ ِٟ ِْٔن ٨ِ٣َُضوَض ا ٌَ ِٟ ِّٙ ا ا٢َ كَؤی١ُ َط َٗ

٠ُُِٗت ٣َا  ا٢َ  ٘ٔٔب َٗ ٌَ ِٟ َِٟح٥ٔ ا ٠ٔی١ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٘ٔٔب  ٌَ ِٟ  ٨ِ٣َُضوُض ا

 ہیلع دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل



 

 

ڈفرے زپے وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس فملس رفاخ ہنم فاےل ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک آوھکنں یک دیفسی ںیم رسخ 
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 وپاھچ ہک ن

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن ابمرک دیفس المؾ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن ابمرک دیفس المتم دار اھت

     1574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، خاٟس ب٩ ًبساہلل حرضت جزیزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ِبٔس اہللٔ  ًَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس َّی  َحسَّ ُط أََرأَیَِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ٠ُُِٗت 

یِ  َٔ ٨ًََِضا ٣َاَت أَبُو اٟلُّ الَی  ٌَ َِٟوِجطٔ َرضَٔی اہللُ َت ٥ِ کَاَ٪ أَبَِیَف ٠٣َٔیَح ا ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ١ٔ َس٨ََة ٣ٔائَٕة َوکَاَ٪ آَٔخَ ٩ِ٣َ اہللُ 

َّی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َاَت ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ہللُ 

دیعس نب وصنمر، اخدل نب دبعاہلل رضحت رجریی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبالیفطل ےس وپاھچ ہک ایک 

اامؾ آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ےہ اوہنں ےن رفام ا اہں آپ ےک رہچہ ادقس اک رگن ابمرک دیفس المتح دار اھت 

ھ ںیم فافت اپیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس 444ملسم نب اجحج رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبالیفطل ےن 

 بس ےس آرخ ںیم فافت اپےن فاےل یہی رضحت اوبالیفطل ےھت۔

 دیعس نب وصنمر، اخدل نب دبعاہلل رضحت رجریی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن ابمرک دیفس المتم دار اھت ۔

     1575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی ًبساَّلًلی جزیزی حرضت ابواٟلٔی١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُِٟحزَیِز ٩ًَِ ا ًِلَی  َ ِبٔس اِِل ًَ ًِلَی ب٩ُِ  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ َحسَّ َٗ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ  یِّ 

َٕ َرأَ  َِٜی َٓ ُط  َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُِْرٔی  ًَلَی َوِجطٔ اِِلَِرٔق َرُج١ْ َرآُظ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ أَبَِیَف ٠٣َٔیّحا اہللٔ َػل َٗ یَِتطُ 

ّسا ؼَّ َ٘ ٣ُ 

اتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیبع اہلل نب رمع وقارریی دبعاالیلع رجریی رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف

فملس وک داھکی ےہ افر اب رکہ ارض رپ ریمے العفہ وکیئ آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک دےنھکی فاال ںیہن ےہ رضحت رجریی 

 فملس وک اسیک داھکی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 رضحت اوبالیفطل رفامےن ےگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رگن دیفس المتح دار اھت افر درایمہن دق فاےل ےھت۔

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی دبعاالیلع رجریی رضحت اوبالیفطل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبساہلل ب٩ ازریص اوزی ہظا٦ اب٩ سْری٩ رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ازریص ٤ًز  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٤ًَِْزو ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص  ا  ٌّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َج٤ٔی ٕ َو ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َحسَّ ًَ ث٨ََا  َحسَّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َٟ  اِِلَِوزٔیُّ  َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َص١ِ َخ َٗ ٥ِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ 

ِٟٔح٨َّ  َب أَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ بٔا ـَ ِس َخ َٗ ٠ِّ٠ُطُ َو َ٘ َُّط ُي أ٧َ َٛ ا٢َ اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  َٗ ِیٔب إَّٔلَّ  ََٜت٥ٔ َی٩ُِٜ َرأَی ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  أئ َواِل

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، رمعف اندق انب ادرسی رمع نب دبعاہلل نب ادرسی افدی اشہؾ انب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

رفام ا ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب اگل ا ےہ اوہنں ےن 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اس دقر ڑباھاپ یہ ںیہن داھکی ایگ  ااےئ اس ےک ہک انب ادرسی ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرکب افر رضحت رمع 



 

 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دنہمی افر فہمس ےک اسھت اضخب اگل ا ےہ۔

 ہلل نب ادرسی افدی اشہؾ انب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، رمعف اندق انب ادرسی رمع نب دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ ریا٪ اس٤ٌی١ ب٩ زَکیا، ًاػ٥، احو٢ ، حرضت اب٩ سْری٩ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ًَأػ٥ٕ اِِلَِحَو٢ٔ   ٩ًَِ یَّاَئ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِٟت أ٧َََص َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ  ٩ٔ ٔسْرٔی٩َ 

 ٔ اَب کَاَ٪ فٔی ٟ ـَ ٔ ِٟد ِّ ا ٥َِٟ یَِب٠ُ ا٢َ  َ٘ َٓ َب  ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ب٩َِ ٣َأٟٕک ص١َِ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َزاْت بٔیْف  ٌَ ِحَیتٔطٔ َط

ََٜت٥ٔ  ِٟٔح٨َّأئ َواِل ٥ِ بٔا ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُب  ـٔ َٟطُ أَکَاَ٪ أَبُو برَِکٕ َیِد  ٠ُُِٗت 

ر نب ر اؿ اامسلیع نب زرک ا، اعمص، اوحؽ ، رضحت انب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب دمحم نب اکب

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب اگل ا ےہ وت اوہنں ےن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 یہ ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داڑیھ ابمرک ںیم رصػ دنچ ابؽ دیفس ےھت رضحت انب ریسنی ےتہک اضخب ےک درےج وک ےچنہپ

ںیہ ہک ںیم ےن رھپ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اضخب اگلےت ےھت وت اوہنں 

 ےن رفام ا اہں دنہمی افر فہمس ےک اسھت۔

 دمحم نب اکبر نب ر اؿ الیعمس نب زرک ا، اعمص، اوحؽ ، رضحت انب ریسنی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ٣ٌلی ب٩ اسس وہیب ب٩ خاٟس ایوب ٣ح٤س ب٩ سْری٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ٣ح٤س ب٩ سْری٩  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَیُّوَب  ث٨ََا ُوَصِیُب ب٩ُِ َخأٟٕس  َّی ب٩ُِ أََسٕس َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ِ ٣َُح٤َّ

ِیٔب  ٥َِٟ َیَز ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ ُِٟت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک أََخ َ ٠ٔیًّل َسأ َٗ   إَّٔلَّ 



 

 

ی نب ادس فبیہ نب اخدل اویب دمحم نب ریسنی اسن نب امکل، رضحت دمحم

معل

 نب ریسنی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اجحج نب اشرع، 

ےس وپاھچ ہک ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اضخب اگل ا ےہ اوہنں ےن رفام ا آپ یلص  رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اہلل ہیلع فملس اک ڑباھاپ یہ ںیہن داھکی ایگ  ااےئ وھتڑے ےس ڑباھےپ ےک۔

ی نب ادس :  رافی

معل

 فبیہ نب اخدل اویب دمحم نب ریسنی اسن نب امکل، رضحت دمحم نب ریسنی اجحج نب اشرع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1579    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ ًتکی ح٤از ثابت ا٧ص ب٩ ٣اٟک حرضت ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أب  ـَ ٩ًَِ خٔ ا٢َ ُسئ١َٔ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ ث٨ََا ثَابْٔت  اْز َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َب أَبُو برَِکٕ َوَس٠َّ  ـَ ِس اِخَت َٗ ِب َو ـٔ ٥ِ یَِدَت َٟ ا٢َ  َٗ ٠ُِت َو ٌَ َٓ ٩َّ فٔی َرأِٔسطٔ  ُٛ ِو ٔطئُِت أَِ٪ أًَُسَّ َط٤ََلإت  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ََٜت٥ٔ ٥َ  ِٟٔح٨َّأئ َواِل  بٔا

ِٟح٨َّٔأئ بَِحّتا َب ٤ًَُزُ بٔا ـَ  َواِخَت

ی امحد اثتب اسن نب امکل رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل 

ک

 

عت

ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرعیب 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اضخب اگلےن ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت رضحت اسن ےن رفام ا ارگ ںیم اچاتہ وت ںیم آپ ےک رس ابمرک ںیم 

 ےک اسھت اضخب اگل ا ےہ افر رضحت رمع دیفس ابؽ نگ اتکس اھت آپ ےن اضخب ںیہن اگل ا اہتبل رضحت اوبرکب ےن دنہمی افر فہمس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رصػ دنہمی ےس اضخب اگل ا ےہ۔

ی امحد اثتب اسن نب امکل رضحت اثتب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی جہـِم ابی ٣ثىی ب٩ سٌیس ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  َٕ َحسَّ ٔ ُظ أَِ٪ ی٨َِت ا٢َ یرُِکَ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َّی ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ث٨ََا ا بٔی َحسَّ



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ ٥َِٟ َیِدَت ا٢َ َو َٗ اَئ ٩ِ٣ٔ َرأِٔسطٔ َؤِٟحَیتٔطٔ  ـَ ِٟبَِی َزَة ا ٌِ َ  اٟزَُّج١ُ اٟظَّ ٤ََّا ک ِٟبََیاُق فٔی َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ اَ٪ ا

َُِْٔن َوفٔی اٟزَّأِٔض ٧َِبْذ  ِس تٔطٔ َوفٔی اٟؼُّ َ٘ َٔ ٨ِ ًَ 

ی ایب ینثم نب دیعس اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ابت وک اندنسپ ےتھجمس ےھت ہک آدیم اےنپ رس افر

م

 

 ہ ض
خ

 رصن نب یلع 

 اہلل ہیلع فملس ےن اضخب ںیہن اگل ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داڑیھ ےک دیفس ابولں وک ااھکڑے افر رفامےت ہک ر اؽ اہلل یلص

 وھچیٹ داڑیھ وج ہک وہوٹنں ےک ےچی وہیت ےہ اس ںیم ھچک دیفس ابؽ ےھت افر ھچک ویٹپنکں افر ھچک رس ںیم دیفس ابؽ ےھت۔

ی ایب ینثم نب دیعس اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 ہنع رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س ٣ثىی حرضت ٣ثى :  راوی

 ٔ َّی بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ  و َحسَّ

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل ینثم رضحت ینثم ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل ینثم رضحت ینثم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہلل ابی زاؤز اب٩ ٣ثىی س٠امی٪ ابوزاؤز طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اح٤س ب٩ ابزاہی٥، زورقی ہارو٪ ب٩ ًبس :  راوی

 خاٟس ب٩ جٌرف ابوایاض، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس ا ِوَرقٔیُّ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  إر َوأَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٗ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َزاُوَز  ا  ٌّ ا٢َ اب٩ُِ ہللٔ َج٤ٔی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٍَ أَبَا إٔیَإض  رَفٕ َس٤ٔ ٌِ ٩ًَِ ُخ٠َِیٔس ب٩ِٔ َج َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٩ًَِ َطِیٔب ا٨َّٟٔيیِّ ا َّطُ ُسئ١َٔ  ٕص أ٧َ

اَئ  ـَ ا٢َ ٣َا َطا٧َُط اہللُ بٔبَِی َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل



 

 

نب ینثم، انب اشبر ادمح نب اربامیہ، دفرح  اہرفؿ نب دبعاہلل ایب داؤد انب ینثم امیلسؿ اوبداؤد ہبعش، اخدل نب رفعج اوبا اس، رضحت  دمحم

اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ڑباھےپ ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت اوہنں ےن رفام ا اہلل 

  اہلل ہیلع فملس وک ڑباھےپ ےک اسھت ںیہن دبال۔ےن آپ یلص

دمحم نب ینثم، انب اشبر ادمح نب اربامیہ، دفرح  اہرفؿ نب دبعاہلل ایب داؤد انب ینثم امیلسؿ اوبداؤد ہبعش، اخدل نب رفعج اوبا اس،  :  رافی

 رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ہاح٤س ب٩ یو٧ص زہْر ابواسحاٚ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ ابواسحٙ، حرضت ابوجحٔیہ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

 َ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧ َٙ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ا أَبُو َخِیَث٤ََة 

٥َ صَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ َة  َٔ تٔطٔ أَبٔی ُجَحِی َ٘ َٔ ٨ِ ًَ ًَلَی  ٌٔطٔ  َف أََػابٔ ٌِ ٍَ ُزَصِْْر َب اَئ َوَوَؿ ـَ ٔ ٨ِ٣ٔطُ بَِی ٔذظ

ا٢َ أَبِزٔی ا٨َِّٟب١َ َوأَرٔيُظَضا َ٘ َٓ ُط ٣ِٔث١ُ ٩ِ٣َ أ٧ََِت َیِو٣َئٕٔذ  َٟ  ٗٔی١َ 

ت ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
خف
خ 

رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک  ادمح نب ویسن زریہ اوبااحسؼ ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوب ااحسؼ ، رضحت اوب

ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ہی دیفسی دیھکی افر زریہ ےن اینپ اایلگنں اینپ وھٹڑی ےک ابولں رپ رھک رک اتب ا رضحت 

ت ہ ےس اہک ایگ ہک اس دؿ  م ےسیک ےھت؟ وت اوہنں ےن رفام ا ںیم ریت ںیم اکیپؿ افر رپ اگلات اھت۔
خف
خ 

 اوب

ت ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح :  رافی
خف
خ 

  نب ویسن زریہ اوبااحسؼ ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوباقحس، رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبساَّلًلی ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس حرضت ابوجحٔیہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی جُ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِِل ًَ ث٨ََا َوأػ١ُ ب٩ُِ  َ َحسَّ ا٢َ َرأ َٗ َة  َٔ یُِت َرُسو٢َ َحِی



 

 

ًَلٓٔیٕ يُِظبُٔضطُ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ِس َطاَب کَاَ٪ ا َٗ ٥َ أَبَِیَف  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ت ہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک 
خف
خ 

فالص نب دبعاالیلع دمحم نب لیضف اامسلیع نب ایب اخدل رضحت اوب

ہیلع فملس اک رگن ابمرک دیفس اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ھچک ڑباھاپ آایگ اھت رضحت نسح یھب آپ یلص داھکی ہک آپ یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فملس ےک اشمہب ےھت۔

ت ہ :  رافی
خف
خ 

 فالص نب دبعاالیلع دمحم نب لیضف الیعمس نب ایب اخدل رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، خاٟس ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ برش :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ًَ و َحسَّ ُض٥ِ  ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ک٠ُُّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ِبٔس اہللٔ ح و َحسَّ ًَ َیاُ٪ َوَخأُٟس ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا ُس ٩ِ َحسَّ

ِس َطاَب  َٗ وُٟوا أَبَِیَف  ُ٘ ٥ِ َي َٟ َة بَٔضَذا َو َٔ ٩ًَِ أَبٔی ُجَحِی ٌٔی١َ   إِٔس٤َ

ت ہ ےس یہی رفاتی لقن یک یئگ ےہ دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، اخدل نب دبعاہلل انب ریمن، 
خ ف
خ

دمحم نب رشب اس دنس ےک اسھت رضحت اوب

 نکیل اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رگن یک دیفس افر ڑباھےپ اک ذترکہ ںیہن ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، اخدل نب دبعاہلل انب ریمن، دمحم نب رشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل ےک ڑباھےپ ےک ایبؿ ںیم

     1586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ زاؤز، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل  :  راوی

٩ًَِ ٔس٤َأک بِ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َجابَٔز ب٩َِ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٩ٔ رَحِ

 َ ا٢َ ک َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َطِیٔب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥َِٟ یَِسص٩ُِ ُرئَٔی ٨ِ٣ٔطُ َس٤َُزَة ُسئ١َٔ  ٥ِ یَُز ٨ِ٣ُٔط َطِیْئ َوإَٔذا  َٟ  اَ٪ إَٔذا َزَص٩َ َرأَِسطُ 

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد امیلسؿ نب داؤد، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص



 

 

ایگ وت اوہنں ےن رفام ا ہک بج اےنپ رس ابمرک ںیم ا ل اگلےت وت ھچک دیفسی داھکیئ ہن اہلل ہیلع فملس ےک ڑباھےپ ےک ابرے ںیم وپاھچ 

۔  

 

  افر بج ا ل ہن اگلےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ےس ھچک دیفسی داھکیئ دب

 

 دب

 ہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، اوبداؤد امیلسؿ نب داؤد، ہبعش، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1587    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبیساہلل ارسائی١ س٤اک جابز، ب٩ س٤زہ حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سٔ  ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ وَُّل کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ ُ٘ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة َي َُّط َس٤ٔ ٤َإک أ٧َ

َِّن َوإَٔذا ٥ِ یَتََبْ َٟ َص٩َ  ٦ُ َرأِٔسطٔ َؤِٟحَیتٔطٔ َوکَاَ٪ إَٔذا ازَّ سَّ َ٘ ِس َط٤َٔم ٣ُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ  َػل ز ٌِ ثَْٔر َط َٛ ََّن َوکَاَ٪  ٌَٔث َرأُِسُط َتَبْ َط

ٔ َوکَاَ٪ ٣ُِشَتٔسیّزا َوَرأَیِ ا٠ِّٟحِ  ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِٔص َوا ا٢َ ََّل ب١َِ کَاَ٪ ٣ِٔث١َ اٟظَّ َٗ  ٕٔ ِی ا٢َ َرُج١ْ َوِجُضُط ٣ِٔث١ُ اٟشَّ َ٘ َٓ َِٟداَت٥َ ٨ًَِٔس َیٔة  ُت ا

َِٟح٤َا٣َةٔ ُيِظبُٔط َجَشَسظُ  ةٔ ا ـَ ٔٔطٔ ٣ِٔث١َ بَِی ٔ ت َٛ 

ہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل ارسالیئ امسک اجرب، نب رمس

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک افر داڑیھ ابمرک اک االگ ہصح دیفس وہایگ اھت افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ا ل اگلےت وت

ابمرک ےک ابؽ رپادنگہ وہےت وت دیفسی اظرہ وہاجیت افر آپ یلص اہلل دیفسی اظرہ ہن وہیت افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس 

ہیلع فملس یک داڑیھ ابمرک ےک ابؽ تہب ےنھگ ےھت اکی آدیم ےنہک اگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رہچہ ادقس ولتار یک رطح ےہ 

رہچہ ادقس  ارج افر اچدن یک رطح وگالیئ املئ اھت افر  رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ےگل ہک ںیہن ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک

ںیم ےن رہم وبنت آپ ےک دنکوہ ابمرک ےک اپس دیھکی سج رطح ہک وبکرت اک اڈنہ افر اس اک رگن آپ ےک مسج ابمرک ےک اشمہب 

 اھت۔

  اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل ارسالیئ امسک اجرب، نب رمسہ رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ :  راوی

 ٔ ُت َجاب ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإک  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرأَیُِت َحسَّ َٗ َز ب٩َِ َس٤َُزَة 

ٔ َر  ٕ َخاَت٤ّا فٔی َهِضز ُة َح٤َا٦ ـَ َّطُ بَِی أ٧َ َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ا۔یک تشپ ابمرک ںیم رہم وبنت دیھکی اسیج ہک وبکرت اک اڈن

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمیبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ 

     1589    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل ب٩ ٣وسٰی حش٩ ب٩ ػاٟح س٤اک حرضت س٤اک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک بَٔضَذا اِْل ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا َحَش٩ُ ب٩ُِ َػأٟٕح  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ  ِس٨َاز

انب ریمن، دیبع اہلل نب ومٰیس نسح نب اصحل امسک رضحت امسک ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ 

 ےہ۔

 انب ریمن، دیبعاہلل نب ومٰیس نسح نب اصحل امسک رضحت امسک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     1590    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًباز حات٥ اب٩ اس٤ٌی١ جٌس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ، حرضت سائب ب٩ :  راوی

 ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا ٌٔی١َ  ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ و َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  سٔ ب٩ِٔ 



 

 

ٔلَی َر  ًَٟٔی إ وَُّل َذَصَبِت بٔی َخا ُ٘ ائَٔب ب٩َِ یَزٔیَس َي ُت اٟشَّ ٌِ َِٟت َیا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اب٩َِ أُِخًٔی َس٤ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َ٨َٓ  ٔ َٕ َهِضزٔظ ٤ُُِٗت َخ٠ِ بُِت ٩ِ٣ٔ َوُؿوئٔطٔ ث٥َُّ  رَشٔ َٓ  َ أ ٔة ث٥َُّ َتَوؿَّ َٛ ِٟبََر ًَا لٔی بٔا ٤ََشَح َرأِٔسی َوَز َٓ  ٍْ َٛ َؤج ٔلَی َخاَت٤ٔطٔ بََِْن  ِیطٔ َوزُِت إ َٔ ٔ ت

َِٟحَح٠َةٔ   ٣ِٔث١َ زٔرِّ ا

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد اح م انب اامسلیع دعج نب دبعارلنمح ، رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمی اخہل

اھباجن امیبر ےہ وت آپ ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ںیئگ افر رعض رکےن  ںیگ اے اہلل ےک ر اؽ ریما ہی 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے رس رپ اانپ اہھت ریھپا افر ریمے ےئل ربتک یک داع رفامیئ رھپ آپ ےن فوض رفام ا افر ںیم ےن آپ ےک فوض 

فملس ےک دفونں اک اچب وہا اپین یپ ایل رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک تشپ ابمرک ےک ےھچیپ ڑھکا وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع 

 دنکوھں ےک درایمؿ رہم وبنت دیھکی وج ہک رہسمی یک ڈنھگویں یسیج یھت۔

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد اح م انب الیعمس دعج نب دبعارلنمح ، رضحت اسبئ نب سیدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہم وبنت ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم
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ٟوحس اب٩ ابوکا١٣ حا٣س اب٩ زیس سویس اب٩ سٌیس ًلی ب٩ ٣شہز، ًاػ٥، احو٢ حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی ًبسا :  راوی

 زیازًاػ٥، حرضت ًبساہلل ب٩ رسجص

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ىٔی اب٩َِ َزیِٕس ح و َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ  ٩ًَِ ص٤َُا  ٕ لِٔکَ  ٣ُِشضٔز

َِٟبرِکَ  ثَىٔی َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ِبٔس اہللٔ اِِلَِحَو٢ٔ ح و َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ زٔیَازٕ َحسَّ ٌِ َِٟواحٔسٔ َي ًَِبُس ا ث٨ََا  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ اؤیُّ َوا٠َّٟ

 ٔ ا٢َ ثَز َٗ َِٟح٤ّا أَِو  ُط ُخِبزّا َو ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَک٠َُِت ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٔجَص  ٠ِ ب٩ِٔ رَسِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک یّسا  رَفَ  ِِ ُط أَِسَت َٟ ُت 

رٔفِ َٟٔذ٧ِبَٔک َو٤٠ُِٟٔ  ِِ ََٟک ث٥َُّ َتًَل صَٔذظٔ اِْلیََة َواِسَت ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ث٥َُّ زُِرُت ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٤ُِِٟؤ٨َ٣ٔأت  ِؤ٨٣َْٔٔن َوا

 ٔ ت َٛ ةٔ بََِْن  ٔلَی َخاَت٥ٔ ا٨ُّٟبُوَّ ٨ََوزُِت إ َٓ ُط  َٔ آٟٔی١ٔ َخ٠ِ أ٣ََِثا٢ٔ اٟثَّ َٛ ٠ًََِیطٔ خٔیًَلْ٪  ا  ٌّ ی ُج٤ِ ُِٟیرِسَ ٔٔطٔ ا ٔ ت َٛ ِیطٔ ٨ًَِٔس ٧َأُٔف  َٔ 

اوباکلم احدم انب زدی  ادی انب دیعس یلع نب رہسم، اعمص، اوحؽ احدم نب رمع رکبافی دبعاولدح انب ز اداعمص، رضحت دبعاہلل نب 

 وک داھکی افر ںیم ےن آپ ےک اسھت رفیٹ افر وگتش  ا رثدی اھک ا رضحت اعمص رسسج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل ےس اہک ہک ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریتے ےئل داعےئ ترفغت یھب یک ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں افر 
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ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ یک رطػ وہا وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دفونں 

ح رہموبنت دیھکی اس رپ وسمں یک رطح ےک لت دنکوھں ےک درایمؿ ینیچ یک ڈہی ےک اپس ابںیئ دنکوہ ےک رقبی  یھٹ یک رط

 ےھت۔

اوباکلم احدم انب زدی  ادی انب دیعس یلع نب رہسم، اعمص، اوحؽ احدم نب رمع رکبافی دبعاولدح انب ز اداعمص، رضحت دبعاہلل  :  رافی

 نب رسسج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع ابمرک ےک ایبؿ ںیم افر ااقتم ہکم فدمہنی ےک ابرے ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع ابمرک ےک ایبؿ ںیم افر ااقتم ہکم فدمہنی ےک ابرے ںیم ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ربیٌہ ب٩ ابوًبساٟزح٩٤، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َة ب٩ِٔ أَبٔی  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  و٢ُ کَاَ٪ َحسَّ ُ٘ طُ َي ٌَ َُّط َس٤ٔ أٟٕک أ٧َ

َ َر  َِٟیَص بٔاِِلَبَِیٔف اِِل ٔ َو ٔؼْر َ٘ ِٟ َِٟبائ٩ٔٔ َوََّل بٔا ؤی١ٔ ا َِٟیَص بٔاٟلَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  سٔ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َِٟح ٙٔ َوََّل بٔاِْلَز٦ٔ َوََّل بٔا ٣َِض

 ٔ ا٦َ ب َٗ َ أ َٓ ٌَْٔن َس٨َّة  ًَلَی َرأِٔض أَِرَب َثُط اہللُ  ٌَ بٔٔم َب َلٔم َوََّل بٔاٟشَّ َ٘ ِٟ ًَلَی ا َّٓاُظ اہللُ  ًَرِشَ ٔس٨َْٔن َوَتَو ٤َِٟٔسی٨َٔة  ًَرِشَ ٔس٨َْٔن َوبٔا ٤َََّٜة 

اَئ  ـَ َزّة بَِی ٌِ وَ٪ َط َِٟیَص فٔی َرأِٔسطٔ َؤِٟحَیتٔطٔ ًرِٔشُ َْن َس٨َّة َو  َرأِٔض ٔستِّ

ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہن وت ییحی نب ییحی، امکل رہعیب نب اوبدبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

تہب وطلی ااقلتم ےھت افر ہن یہ تسپ دق افر ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ابلکل دیفس ےھت افر ہن یہ دنگیم رگن افر آپ ےک ابؽ 

یک رمع ںیم وبنت اک اتج راھک ابمرک ہن وت ابلکل رگنھگ اےل ےھت افر ہن یہ ابلکل دیسوہ اہلل اعتیل ےن آپ ےک رس ابمرک رپ اچسیل اسؽ 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہکم ہمرہم ںیم دس اسؽ  ماؾ رفام ا افر دس اسؽ دمہنی ونمرہ ںیم رےہ افر اسھٹ ےس ھچک افرپ ےھت ہک اہلل

سیب ابؽ یھب  اعتیل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک فافت دے دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک افر داڑیھ ابمرک ںیم

 دیفس ںیہن ےھت۔



 

 

 ییحی نب ییحی، امکل رہعیب نب اوبدبعارلنمح، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ابمرک ےک ایبؿ ںیم افر ااقتم ہکم فدمہنی ےک ابرے ںیم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع 
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یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ٗاس٥ ب٩ زَکیا، خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩  :  راوی

 ٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہبًل٢، ربیٌہ اب٩ ابوًبساٟزح٩٤ ، حرضت ا

٨ُوَ٪ ا ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو أس٥ُ و َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ب٩َِ َج

ثَىٔ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ یَّاَئ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ُِ َزََکٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی اب٩َِ أَبٔی  ٌِ َة َي ٌَ ٩ًَِ َربٔی ص٤َُا  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ لِٔکَ ی ُس٠َامِیَ

 ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص َوَزاَز فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا کَاَ٪ أَِزصَزَ 

نب زرک ا، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رہعیب انب اوبدبعارلنمح ، ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح اامسلیع انب رفعج اقمس 

رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ ہک نکیل اؿ 

 اتکمچ وہ دیفس اھت۔ دفونں رفاوتیں ںیم ہی اافلظ زادئہ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک رگن ابمرک

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح الیعمس انب رفعج اقمس نب زرک ا، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، رہعیب انب  :  رافی

 اوبدبعارلنمح ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دؿ رمع ابمرک ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دؿ رمع ابمرک ےک ایبؿ ںیم
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س ب٩ ٤ًزو، حکا٦ ب٩ س٥٠، ًث٤ا٪ ب٩ زائسہ، زبْر ب٩ ًسی، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوُشا٪، رازی، ٣ح٤ :  راوی

 ب٩ ٣اٟک



 

 

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َزائَٔس  َّا٦ُ ب٩ُِ َس٥ٕ٠ِ َحسَّ ث٨ََا َحک ٤ًَِزٕو َحسَّ ُس ب٩ُِ  اَ٪ اٟزَّازٔیُّ ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َُشَّ ٩ًَِ َحسَّ ًَٔسٓیٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبَِْر َة 

َْن َوأَبُو برَِکٕ أَ  ٥َ َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َْن ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ

َْن   َو٤ًَُزُ َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ

ہ، زریب نب دعی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ اوباسغؿ، رازی، دمحم نب رمعف، اکحؾ نب ملس، امثعؿ نب زادئ

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک فاصؽ رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم وہا افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع

 ںیم فافت اپیئ۔

 امثعؿ نب زادئہ، زریب نب دعی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل اوباسغؿ، رازی، دمحم نب رمعف، اکحؾ نب ملس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دؿ رمع ابمرک ےک ایبؿ ںیم

     1595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی جسی ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِی١ُ  َ٘ ثَىٔی ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ی  ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ  و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ب٩ُِ َخأٟٕس 

َْن َس٨َ  َِّی َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ ٥َ تُُوف ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ َوَة  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ُْعِ َٗ ّة و 

٤َُِٟشیَّٔب ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک  ٌٔیُس ب٩ُِ ا  َس

بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دبعاکلمل نب 

ےن رتھٹسی اسؽ یک رمع ابمرک ںیم فافت اپیئ انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ےھجم رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع ےن یھب ایس رطح ربخ دی ےہ۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ک ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دؿ رمع ابمر

     1596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًباز ب٩ ٣وسی، ك٠حہ ب٩ یحٌی، یو٧ص ب٩ یزیس، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اََّل َحسَّ  َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب و َحسَّ ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ َیزٔیَس  ث٨ََا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی 

ِی١ٕ  َ٘ ا ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث ًُ ٌّ  بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ َج٤ٔی

امثعؿ نب ایب ہبیش، ابعد نب ومیس، ہحلط نب ییحی، ویسن نب سیدی، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دفونں اانسد ےک اسھت 

 رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔لیقع یک 

 امثعؿ نب ایب ہبیش، ابعد نب ومیس، ہحلط نب ییحی، ویسن نب سیدی، رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ یمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم

     1597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ہذلی سٔیا٪، ٤ًزو حرضت ٤ًزوابو٤ٌ٣ز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ :  راوی

زَِوةَ  ٌُ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟضَذلٔیُّ َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٕ إِٔس٤َ ٤َز ٌِ ث٨ََا أَبُو ٣َ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٥ِ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٛ  

إٔ٪َّ  َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ا  ًَرِشّ ا٢َ  َٗ ََّٜة  ٥َ ب٤َٔ ةَ  َوَس٠َّ ًَرِشَ و٢ُ ثًََلَث  ُ٘ ًَبَّإض َي  اب٩َِ 

اوبرمعم، اامسلیع نب اربامیہ، ذہیل ایفسؿ، رمعف رضحت رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ےس وپاھچ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

اعتٰیل ہنع ےن وت ریتہ اسؽ  ماؾ ایک اوہنں ےن رفام ا دس اسؽ ںیم ےن اہک رضحت انب ابعس ریض اہلل  ےن ہکم ہمرہم ںیم انتک رعہص

 رفامےئ ںیہ۔

 اوبرمعم، اامسلیع نب اربامیہ، ذہیل ایفسؿ، رمعف رضحت رمعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی

     1598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو حرضت ٤ًزو :  راوی



 

 

َٟبَٔث ا٨َّٟٔيیُّ   ٥ِ َٛ زَِوَة  ٌُ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزٕو   ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا  و َحسَّ ًَرِشّ ا٢َ  َٗ ََّٜة  ٥َ ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

أْعٔ  ِو٢ٔ اٟظَّ َٗ ٤ََّا أََخَذُظ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُظ َو َ
رفَّ َِ َٓ ا٢َ  َٗ َة  ًَرِشَ  ٍَ ـِ و٢ُ بٔ ُ٘ ًَبَّإض َي إٔ٪َّ اب٩َِ  َٓ  ٠ُُِٗت 

ا انب ایب رمع، ایفسؿ، رمعف رضحت رمعف رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رعفہ ےس وپاھچ 

 
 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہکم ہمرہم ںیم ک

رعہص  ماؾ رفام ا اوہنں ےن رفام ا دس اسؽ ںیم ےن اہک ہک رضحت انب ابعس وت دس اسؽ ےس ھچک افرپ ےتہک ےھت وت رضحت رعفہ ےن 

 اؿ ےک ےئل ترفغت یک داع رفامیئ افر ےنہک ےگل ہک اؿ وک اشرع ےک وقؽ ےس فمہ وہ ایگ ےہ

 ایب رمع، ایفسؿ، رمعف رضحت رمعفانب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم

     1599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل روح ب٩ ًبازہ، زَکیا، ب٩ اسحاٚ ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ َرِؤح ب٩ِٔ ًَُباَزَة َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ  َٙ یَّاُئ ب٩ُِ إِٔسَح ٨َا َزََکٔ

َِّی َوصَُو ا َة َوتُُوف ًَرِشَ ََٜث ب٤َََّٜٔة ثًََلَث  ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َْن اب٩ِٔ   ب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ

دہ، زرک ا، نب ااحسؼ رمعف نب دانیر نب ابعس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، اہرفؿ نب دبعاہلل رفح نب ابع

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہکم ہمرہم ںیم ریتہ اسؽ  ماؾ رفام ا افر آپ ےن رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ۔

 ہ، زرک ا، نب ااحسؼ رمعف نب دانیر، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، اہرفؿ نب دبعاہلل رفح نب ابعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ

     1600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، برش ب٩ رسی، ح٤از، ابوح٤زہ، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َج٤َِزَة  اْز  ث٨ََا َح٤َّ یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اٟرسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ ا٢َ أَ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َبعٔیِّ  ُـّ اٟ



 

 

ا َو٣َاَت َوصَُو ا ًَرِشّ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  َِٟیطٔ َوبٔا ٔ َة َس٨َّة یُووَی إ ًَرِشَ ََّٜة ثًََلَث  ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َْن َس٨َّة َػل  ب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ

ہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ہکم ہمرہم ںیم ریتہ انب ایب رمع، رشب نب رسی، امحد، اوبزمح

اسؽ  ماؾ رفام ا افر اس رعہص ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ فیح آیت ریہ افر دمہنی ونمرہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دس 

 ت اپیئ۔اسؽ  ماؾ رفام ا افر آپ ےن رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فاف

 انب ایب رمع، رشب نب رسی، امحد، اوبزمحہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم

     1601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابا٪ جٌفی سًل٦ ابواَّلحوؾ حرضت ابو اسحاٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

فٔیُّ  ٌِ ِٟحُ ٔس ب٩ِٔ أَبَاَ٪ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٍَ  و َحسَّ ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٦ْ أَبُو اِِلَِحَؤؾ  ث٨ََا َسًلَّ َحسَّ

ِو٦ٔ کَاَ٪  َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا ٔسىٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذََکُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  بََر ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ًَ ِٛ   أَبُو برَِکٕ أَ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو اب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ  ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِبُس اہللٔ  ًَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َْن َو٣َاَت أَبُو برَِکٕ َوصَُو َػل ثًََلٕث َؤستِّ

 َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َْن  ُٗت١َٔ ٤ًَُزُ َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ َْن َو ث٨ََا َجزٔیْز اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ ٕس َحسَّ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس َُٟط  ا٢ُ  َ٘ ِو٦ٔ ُي َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

اؤیَ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وا ٔسىٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٓذََکُ اؤیََة  ٌَ وّزا ٨ًَِٔس ٣ُ ٌُ ُٗ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َّی اہللُ َٗ ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُة 

٠َِیطٔ َوَس  ُٗت١َٔ ٤ًَُزُ َوصَُو اب٩ُِ ًَ َْن َو َْن َس٨َّة َو٣َاَت أَبُو برَِکٕ َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ َْن ٥ََّ٠ َوصَُو اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ   ثًََلٕث َؤستِّ

نب ہبتع ےک  انب رمع نب دمحم نب اابؿ یفعج مالؾ اوباالوحص رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل

 اپس اھٹیب اھت ہک فاہں وموجد ولوگں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع ابمرک اک ذرک ایک وت ھچک ولوگں ےن اہک رضحت اوبرکب ریض

اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل ےس ڑبے ےھت رضحت دبعاہلل رفامےن ےگل ہک ر اؽ اہلل ےن رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ افر رضحت 

رمع افرفؼ ںیم رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم دیہش ےئک ےئگ رافی ےتہک ںیہ ہک ولوگں ںیم ےس اکی آدیم ےسج اعرم نب دعس اہک اجات ےہ ےنہک اگل 

مہ ےس رضحت رجری ےن ایبؿ ایک ہک مہ رضحت اریم اعمفہی ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک ولوگں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رمع 

ایک وت رضحت اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ ابمرک اک ذترکہ 

افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ ےہ افر رضحت رمع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم 



 

 

 اہشدت اپیئ۔

 رمع نب دمحم نب اابؿ یفعج مالؾ اوباالوحص رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت

     1602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ ًا٣ز ب٩ سٌس بحلی حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا َٙ و َحسَّ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ی 

ا٢َ ٣َاَت َرُسو٢ُ اہللٔ  َ٘ َٓ اؤیََة َیِدُلُب  ٌَ ٣ُ ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٕ أ٧َ ٩ًَِ َجزٔیز َِٟبَحلٔیِّ  ٕس ا ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ُث  ٥َ َوصَُو یَُحسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

َْن  َْن َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ َوأ٧ََا اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ  اب٩ُِ ثًََلٕث َؤستِّ

انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ اعرم نب دعس یلجب رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

 دےتی وہےئ رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رتھٹسی اسؽ یک رضحت اریم اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس اوہنں ےن ہبطخ

رمع ںیم فافت اپیئ ےہ افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب رتھٹسی اسؽ یک رمع ںیم فافت اپیئ افر ںیم یھب اب 

 رتھٹسی اسؽ اک وہں۔

 اوبااحسؼ اعرم نب دعس یلجب رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم

     1603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٨٣ہا٢ ُضیز یزیس ب٩ زریٍ یو٧ص ب٩ ًبیساہلل ٤ًار ٣ولی ب٩ ہاط٥ اب٩ ًباض حرضت ٤ًار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا یُو٧ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ یزُ َحسَّ ٔ ثَىٔی اب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ اٟرضَّ ُِٟت اب٩َِ و َحسَّ َ ا٢َ َسأ َٗ إر ٣َِولَی بَىٔی َصأط٥ٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ُص ب٩ُِ ًُبَِیٕس 

٨ُِت أَِحٔشُب ٣ِٔث٠ََک ٩ِ٣ٔ  ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٥َ َیِو٦َ ٣َاَت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ أَتَی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٛ ا٢َ ًَبَّإض  َٗ ٠ًََِیطٔ َذاَک  ِو٣ٔطٔ َیِدفَی  َٗ  

ِس  َٗ ِّی  ٔن ا٢َ  ٠ُُِٗت إ َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ا٢َ  َٗ ا٢َ أََتِحُشُب  َٗ ََٟک ٓٔیطٔ  ِو َٗ  ٥َ٠ًَِ أَِحبَِبُت أَِ٪ أَ َٓ ًَلَیَّ  ُٔوا  اِخَت٠َ َٓ ُِٟت ا٨َّٟاَض  َ أ٣َِٔشِک َسأ



 

 

٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ٔ إ ًَرِشَ ٩ِ٣ٔ ٣َُضاَجزٔظ ُٖ َو ََّٜة َیأ٩ُ٣َِ َویََدا َة ب٤َٔ ًَرِشَ ََٟضا َخ٤َِص  ٌَٔث  ٌَْٔن بُ  أَِرَب

ؽ رضری سیدی نب زر،ع ویسن نب دیبع اہلل امعر ومیل نب اہمش انب ابعس رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انب اہنم

ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ر اؽ اہلل یک رمع ابمرک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےک دؿ ینتک یھت وت 

ا ایخؽ ںیہن اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وقؾ ںیم ےس وہےت وہےئ یھب اینت یس ابت  م ےس وپہدیہ وہیگ ںیم اوہنں ےن رفام ا ریم

ےن اہک ہک ںیم ےن ولوگں ےس وپاھچ وت اوہنں ےن ھجم ےس االتخػ ایک اس ےئل ںیم ےن دنسپ ایک ہک ںیم اس ےلسلس ںیم آپ اک وقؽ اجؿ 

ہنع ےن رفام ا  م اسحب اجےتن وہں ںیم ےن اہک  ی اہں اوہنں ےن رفام ا  م اچسیل وک  اد روھک اس ولں رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل 

فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک وعبمث ایک ایگ دنپرہ اسؽ ہکم ہمرہم ںیم رےہ یھبک انم افر یھبک وخػ ےک اسھت رےہ افر رھپ آپ یلص 

 رہ ںیم  ماؾ رفام ا۔اہلل ہیلع فملس ےن رجہت ےک دعب دس اسؽ دمہنی ونم

 انب اہنمؽ رضری سیدی نب زر،ع ویسن نب دیبعاہلل امعر ومیل نب اہمش انب ابعس رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع

     1604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ طبابہ ب٩ سوار طٌبہ، یو٧ص حرضت یو٧ص :  راوی

ارٕ  ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ  و َحسَّ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ٩ًَِ یُو٧َُص بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط  َحسَّ

 دمحم نب راعف ابشہب نب  اار ہبعش، ویسن رضحت ویسن ےس اس دنس ےک اسھت سیدی نب زر،ع یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 دمحم نب راعف ابشہب نب  اار ہبعش، ویسن رضحت ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیم

     1605    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی برش ب٩ ٣ٔـ١ خاٟس خذا ٤ًار ٣ولی بىی ہاس٥ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  ویرا

اْر  َّ٤ًَ ث٨ََا  اُئ َحسَّ َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ١ٕ َحسَّ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي ًَلٓٔیٕ َحسَّ ثَىٔی َنَِصُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ  و َحسَّ ٣َِولَی بَىٔی َصأط٥ٕ َحسَّ

َْن  َِّی َوصَُو اب٩ُِ َخ٤ِٕص َؤستِّ ٥َ تُُوف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

رصن نب یلع رشب نب لضفم اخدل فذا امعر ومیل ینب اہمس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یک فافت 

 ھٹسنیپ اسؽ یک رمع ںیم وہیئ۔

 رصن نب یلع رشب نب لضفم اخدل فذا امعر ومیل ینب اہمس رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم 

     1606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًیہ، حرضت خاٟس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َخأٟٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  و َحسَّ

  ہبیش، انب ہیلع، رضحت اخدل ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔اوبرکب نب ایب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہیلع، رضحت اخدل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ یک رضفرت ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہکم 

     1607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٨ولی روح ح٤از ب٩ س٤٠ہ ٤ًار ب٩ ابی ٤ًار حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  إر  َّ٤ًَ ارٔ ب٩ِٔ أَبٔی  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ  َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َرِوْح َحسَّ

وِ  َـّ ِوَت َویََزی اٟ ٍُ اٟؼَّ َة َس٨َّة َيِش٤َ ًَرِشَ ََّٜة َخ٤َِص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٍَ ٔس٨َْٔن َوََّل َیَزی َطِیّئا َئ َس أَ ِب

ا ًَرِشّ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ا٦َ بٔا َٗ َِٟیطٔ َوأَ ٔ  َوث٤ََاَ٪ ٔس٨َْٔن یُووَی إ

ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح رفح امحد نب ہملس امعر نب ایب امعر رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ہکم 

آپ آفاز ےتنس افر رفینش دےتھکی است اسؽ کت راہ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وکیئ وصرت ہن ہمرہم ںیم دنپرہ اسؽ  ماؾ ذپری رےہ 

 دےتھکی افر رھپ آھٹ اسؽ کت فیح آےن یگل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دس اسؽ دمہنی ونمرہ ںیم  ماؾ رفام ا۔

 ت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح رفح امحد نب ہملس امعر نب ایب امعر رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اامسء ابمرک ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اامسء ابمرک ےک ایبؿ ںیم

     1608    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًزو زہْر اسحاٚ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حرضت ٣ح٤س ب٩ جیبر رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣ل٥ٌ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَب ٕب َوإِٔسَح ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ی ٤ًََُز َوا٠َّٟ

َّی ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل َس ب٩َِ ُجَبِْر ٍَ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َس٤ٔ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا٢َ أ٧ََا  ُس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ْس اہللُ  ٣َُح٤َّ

ًَ٘ٔٔيی  ًَلَی  َّٟٔذی یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض  َِٟحارٔشُ ا َّٟٔذی ی٤َُِهی بَٔی اِلٜرُِفُ َوأ٧ََا ا ٤َِٟاؤی ا َّٟٔذی َوأ٧ََا أَِح٤َُس َوأ٧ََا ا اُٗٔب ا ٌَ ِٟ اُٗٔب َوا ٌَ ِٟ َوأ٧ََا ا

َسُظ ٧َٔيیٌّ  ٌِ  َِٟیَص َب

   ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب معطم زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمعف زریہ ااحسؼ ایفس
 
 

ؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت دمحم نب ر

 اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم دمحم وہں افر ںیم ادمح یھب وہں افر ںیم امیح یھب وہں ینعی اہلل

اپؤں رپ عمج ایک اجےئ اگ افر ںیم اعبق وہں افر اعبق فہ ےہ ریمی فہج ےس رفک وک اٹمےئ اگ افر ںیم احرش وہں بس ولوگں وک ریمے 

 ہک سج ےک دعب وکیئ افر یبن ںیہن۔

   ریض اہلل اعتٰیل ہنع  :  رافی
 
 

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمعف زریہ ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رضحت دمحم نب ر

 نب معطم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اامسء ابمرک ےک ایبؿ ںیم

     1609    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب حرضت ٣ح٤س ب٩ جبْر ب٩ ٣لٌ :  راوی

ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ  َحسَّ  ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ُجَبِْر



 

 

ْس َو  ا٢َ إٔ٪َّ لٔی أَِس٤َاّئ أ٧ََا ٣َُح٤َّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی َی٤ُِحو اہللُ بَٔی اِلٜرُِفَ َوأ٧ََا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِٟاؤی ا أ٧ََا أَِح٤َُس َوأ٧ََا ا

اُظ اہللُ  ِس َس٤َّ َٗ َسُظ أََحْس َو ٌِ َِٟیَص َب َّٟٔذی  اُٗٔب ا ٌَ ِٟ َسمَیَّ َوأ٧ََا ا َٗ ًَلَی  َّٟٔذی یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض  َِٟحارٔشُ ا ا َرحامّٔی ا ّٓ   َرُؤ

 اہشب رضحت دمحم نب ریبج نب معطم اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب

ریمے تہب ےس انؾ ںیہ ںیم دمحم وہں افر ںیم ادمح وہں افر امیح وہں افر ںیم احرش وہں اہلل بس ولوگں وک ریمے اپؤں رپ عمج 

 اعتےل آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک انؾ رؤػ افر رمیح راھک ےہ۔ رفامےئ اگ افر ںیم اعبق وہں سج ےک دعب وکیئ یبن ںیہن افر اہلل

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت دمحم نب ریبج نب معطم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  فملس ےک اامسء ابمرک ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع

     1610    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی جسی ً٘ی١ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی،  :  راوی

 ابوس٤ا٪ طٌیب حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی  ًَِبُس بِ و َحسَّ ث٨ََا  ِی١ْ ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث  ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ٩ُ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا ًَ

ارٔمٔیُّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ُض٥ِ  ِیْب ک٠ُُّ ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ أَِخبََر٧َا أَبُو ا

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٕ َس٤ٔ ٤َز ٌِ ِیٕب َو٣َ ٌَ ٠ُُِٗت اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوفٔی َحٔسیٔث ُط ا٢َ  َٗ ِی١ٕ  َ٘  َوفٔی َحسٔیٔث ًُ

 ٔ اٗ ٌَ ِٟ ِیٕب اِلٜرُِفَ ٠ٟٔزُّصِزٔیِّ َو٣َا ا ٌَ َة َوفٔی َحٔسیٔث ُط َٜرَفَ ِی١ٕ اِل َ٘ ٕ َوًُ ٤َز ٌِ َسُظ ٧َٔيیٌّ َوفٔی َحٔسیٔث ٣َ ٌِ َِٟیَص َب َّٟٔذی  ا٢َ ا َٗ  ُب 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامسؿ بیعش رضحت 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 

عت
م
س

 ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر ہبعش افر رمعم یک دحثی ںیم 

ہیلع فملس ےک اافلظ ںیہ افر لیقع یک رفاتی ںیم ےہ ہک ںیم ےن رضحت زرہی ےس وپاھچ ہک اعبق ےک ایک ینعم ںیہ اوہنں ےن رفام ا 

 رفاتی ںیم رفک اک ظفل اہک ےہ افر بیعش ےن اینپ رفاتی ںیم رفک اک ظفل اہک ےہ۔سج ےک دعب وکیئ یبن ہن وہ افر لیقع ےن اےنپ 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامسؿ بیعش  :  رافی

 رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اامسء ابمرک ےک ایبؿ ںیم

     1611    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، جزیز، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زہ ابی ًبیسہ حرض :  راوی

٩ًَِ أَ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح زٔیِّ و َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اِِلَِط بٔی ًُبَِیَسَة 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟحارٔشُ َو٧َٔيیُّ َٗ ِّی َوا ف َ٘ ٤ُِٟ ْس َوأَِح٤َُس َوا ا٢َ أ٧ََا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َشُط أَِس٤َاّئ  ِٔ ٨ََٟا َن ٥َ ُيَشِمِّ  ِیطٔ َوَس٠َّ

ِوبَٔة َو٧َٔيیُّ اٟزَِّح٤َةٔ   اٟتَّ

رفاتی ےہ ہک ر اؽ ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، اشمع، رمعف نب رمہ ایب دیبعہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

یبن  اہلل ےن مہ ےس اےنپ یئک انؾ ایبؿ رفامےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم دمحم افر ادمح افر یفقم افر احرش یبن اوتلہب افر

 ارلتمح وہں۔

 ٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رجری، اشمع، رمعف نب رمہ ایب دیبعہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہک انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس بس ےس ز ادہ اہلل اعتیل وک اجنن

 

 
 ...اس ابت ےک ایبؿ م

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہک انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس بس 

 

 
 ےس ز ادہ اہلل اعتیل وک اجےنن فاےل افر اہلل ےس ڈرےن فاےل ےھت ۔اس ابت ےک ایبؿ م

     1612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، اب٩ ؿهی ٣رسوٚ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی َحسَّ ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َػ٨َ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل

صُوُظ َوَت٨َزَّ  َُّض٥ِ ََکٔ َٜأ٧َ َٓ َّ َذَٟٔک ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َب٠َ َٓ َؽ ٓٔیطٔ  تََرخَّ َٓ ٥َ أ٣َِّزا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ طُ ذَ اہللُ  َِ َب٠َ َٓ ٨ُِط  ًَ ا٦َ َخٔلیّبا صُوا  َ٘ َٓ َٟٔک 

 ًِ َ َواہللٔ َِل٧ََا أ َٓ ٨ِطُ  ًَ صُوُظ َوَت٨َزَّصُوا  رَکٔ َٓ ِؼُت ٓٔیطٔ  ًَىِّی أ٣َِْز َتَزخَّ ُض٥ِ  َِ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ رَٔجا٢ٕ ب٠ََ َ٘ َُٟط َخِظَیّة َٓ ص٥ُِ   ٤ُ٠َُض٥ِ بٔاہللٔ َوأََطسُّ

ی ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت

ج

 

ض

ٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی زریہ نب رحب، رجری، اشمع، انب 

اکؾ ایک افر اس ںیم رتصخ ریھک وت ہی ابت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ھچک ولوگں کت یچنہپ وت اؿ ولوگں ےن اےس 



 

 

رھپ ڑھکے وہےئ افر ہبطخ دےتی وہےئ رفام ا ایک احؽ اندنسپ اھجمس افر اس ےس رپزیہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ابت اک ہتپ الچ وت 

ےہ اؿ ولوگں اک ہک نج وک ہی ابت یچنہپ ےہ ہک ںیم ےن اکی اکؾ رکےن یک ااجزت دے دی ےہ افر فہ اےس اندنسپ ھجمس رےہ ںیہ افر 

 اعتیل ےس بس ےس ز ادہ ڈرےن فاال اس ےس رپزیہ رک رےہ ںیہ اہلل یک مسق ںیم یہ بس ےس ز ادہ اہلل اعتیل وک اجاتن وہں افر ںیم یہ اہلل

 وہں۔

ی ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ج

 

ض

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہک انجب 

 

 
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس بس ےس ز ادہ اہلل اعتیل وک اجےنن فاےل افر اہلل ےس ڈرےن فاےل ےھت ۔اس ابت ےک ایبؿ م

     1613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوسٌیس اطخ حٔؽ اب٩ ًیاث اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩ حرش٦ ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع حرضت ا٤ًع رضی اہلل  :  راوی

 لٰی ٨ًہتٌا

 ٔ ل ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََاظ إِٔسَح ىٔی اب٩َِ َُٔیإث ح و َحسَّ ٌِ ْؽ َي ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس اََّل أَِخبََر٧َا َحسَّ َٗ  ٕ ٦ یُّ ب٩ُِ َخرِشَ

ٕ ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ  ٔ َجزٔیز ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا   ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص لِٔکَ

وبدیعس اجش صفح انب ایعث ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشحؾ ٰیسیع نب ویسن، اشمع رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رجری یک ا

 دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبدیعس اجش صفح انب ایعث ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشحؾ ٰیسیع نب ویسن، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہک انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس بس ےس ز ادہ اہلل اعتیل وک اجےنن فاےل افر اہلل ےس ڈرےن فاےل ےھت ۔

 

 
 اس ابت ےک ایبؿ م

     1614    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ٣ش٥٠ ٣رسوٚ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّی  و َحسَّ َؽ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت َرخَّ ا َٗ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َّ َذَٟٔک ا٨َّٟٔيیَّ َػل َب٠َ َٓ ٨ًَُِط ٧َاْض ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ََّظ  َٓت٨ََز  ٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أ٣َِز ًَ ُب فٔی اہللُ  ـَ َِ ِٟ َّی بَاَ٪ ا َب َحً ـٔ َِ َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ



 

 

َوا٦ٕ  ِٗ ا٢َ ٣َا بَا٢ُ أَ َٗ َٟطُ َخِظَیّة َوِجضٔطٔ ث٥َُّ  ص٥ُِ  ٤ُ٠ًَُِض٥ِ بٔاہللٔ َوأََطسُّ َواہللٔ َِل٧ََا أَ َٓ َؽ لٔی ٓٔیطٔ  ا ُرخِّ َّ٤ًَ  َیزَُِبُوَ٪ 

اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، ملسم ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یسک اکؾ 

اطع رفامیئ وت ولوگں ںیم ےس ھچک ولگ اس ےس ےنچب ےگل بج ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فملس کت یچنہپ  ےک رکےن ےک ابرے ںیم ااجزت

وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیم آ ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک ارثات امن اں وہ ےئگ رھپ 

ایک احؽ ےہ ہک سج اکؾ ےک رکےن یک ںیم ااجزت دی ےہ افر فہ ولگ اس ےس ارعاض آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ ولوگں اک 

 رکےت ںیہ اہلل یک مسق ںیم بس ےس ز ادہ اہلل وک اجاتن وہں افر ںیم یہ بس ےس ز ادہ اہلل اعتیل ےس ڈرات وہں۔

 اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، ملسم ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر اؽ اہلل یک اابتع ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ر اؽ اہلل یک اابتع ےک فوجب ےک ایبؿ ںیم

     1615    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، اب٩ طہاب ْعوہ اب٩ زبْر حرضت ًبساہلل ب٩ زبْر رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َوَة ب٩ِٔ اٟزُّ َحسَّ ٩ًَِ ُْعِ ٔ أَ٪َّ َضإب  بَِْر

َّی ا ثَطُ أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َخاَػ٥َ اٟزُّبََِْر ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَِْر ةٔ ًَ ََِٟحَّ أد ا ٥َ فٔی رٔشَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ِٟ ِح ا ا٢َ اِِلَِنَؼارٔیُّ رَسِّ َ٘ َٓ وَ٪ بَٔضا ا٨َِّٟد١َ  ُ٘ ًَّٟٔی َيِش ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اِخَتَؼ٤ُوا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ  أَبَی  َٓ ٤َاَئ َی٤ُزُّ 

ٔلَی َجارٔ ٤َِٟاَئ إ ٙٔ یَا ُزبَِْرُ ث٥َُّ أَِرٔس١ِ ا ٔ اِس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٠ٟٔزُّبَِْر ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َب اِِلَِنَؼارٔیُّ َٓ ـٔ َِ َٓ ا٢َ یَا  َک  َ٘ َٓ

ا٢َ یَ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َ٪ َوِجُط ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َت٠َوَّ َٓ تَٔک  َّ٤ًَ َّی َرُسو٢َ اہللٔ أَِ٪ کَاَ٪ اب٩َِ  ٤َِٟاَئ َحً ٙٔ ث٥َُّ اِحبِٔص ا ا ُزبَِْرُ اِس

ِّی َِلَِحٔش  ٔن ا٢َ اٟزُّبَِْرُ َواہللٔ إ َ٘ َٓ َِٟحِسرٔ  ٔلَی ا ٍَ إ ٤ُِّٜوَک ٓامَٔی َطَحَز َیزِٔج َّی یَُح ًََٓل َوَربَِّک ََّل یُِؤ٨٣ُٔوَ٪ َحً َِٟت فٔی َذَٟٔک  ٔ اِْلَیَة ٧َزَ ُب صَٔذظ

ّجا ُٔٔشض٥ِٔ رَحَ  بَِی٨َُض٥ِ ث٥َُّ ََّل َیحُٔسوا فٔی أَِن

 ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انب اہشب رعفہ انب زریب رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل



 

 

ااصنر اک اکی آدیم رحہ ےک اکی رہمے ےک ابرے ںیم ہک سج ےس وجھکر ےک دروتخں وک اپین اگلےت ںیہ ر اؽ اہلل ےک اسےنم ڑگھجا 

رکےن اگل ااصنری ےن اہک ہک اپین وک وھچڑ دے اتہک فہ اتہب رےہ رضحت زریب ےن ااکنر رک د ا وت بس ےن ر اؽ اہلل ےک اسےنم اس 

ڑگھجے اک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت زریب ےس رفام ا اے زریب وت اےنپ دروتخں وک اپین دے رھپ اپین اےنپ زپفیس یک 

رطػ وھچڑ دے ااصنری ہصغ ںیم آ ایگ افر ےنہک اگل اے اہلل ےک ر اؽ ہی زریب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک وھپیھپ زاد اھبیئ ےھت اہلل 

 ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس اک رگن دبؽ ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے زریب اےنپ دروتخں وک اپین دے رھپ ےک یبن یلص اہلل
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َؿ اپین وک رفک ےل اہیں کت ہک اپین دویارفں کت ھڑھ اجےئ رضحت زریب رفامےت ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک ہی آ
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ےتکس بج کت ہک فہ  و ک

 اےنپ ڑگھجفں ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک مکح  میلس ہن رک ںیل افر رھپ آپ۔

 ثیل، انب اہشب رعفہ انب زریب رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ریغب رضفرت ےک رثکت

     1616    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی تحیيی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور حرضت سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

 َ حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ُث أ٧َ اََّل کَاَ٪ أَبُو صَُزیَِزَة یَُحسِّ َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا و٢ُ ٣َا ٧ََضیِ َوَس ُ٘ ٥َ َي ٨ًَِطُ َس٠َّ ُت٥ُِٜ 

 ِ ث َٛ ِب٥ُِٜٔ٠  َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا أَص٠ََِک ا إ٧ٔ َٓ ُت٥ِ  ٌِ ٠ُوا ٨ِ٣ُٔط ٣َا اِسَتَل ٌَ ِٓ ا َٓ اِجت٨َٔبُوُظ َو٣َا أ٣ََزِت٥ُُِٜ بٔطٔ  ًَلَی َٓ ُُٓض٥ِ  َرةُ ٣ََشائ٠ٔٔض٥ِٔ َواِختًَٔل

 أ٧َِبَٔیائٔض٥ِٔ 

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت اوبہملس نب  

ح ب ئ

 

ت

 دبعارلنمح افر رضحت دیعس نب ر بی رفامےت ںیہ ہک رضحت رحہلم نب ییحی 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ںیم سج اکؾ ےس 

 اینپ ااطتستع ےک اطمقب اس اکؾ وک رکف ںیہمت رفاتک وہں  م اس ےس رک اجؤ افر سج اکؾ ےک رکےن اک ںیم ںیہمت مکح داتی وہں وت  م



 

 

 ویکہکن  م ےس ےلہپ فہ ولگ اس فہج ےس الہک وہےئ ہک فہ اےنپ ویبنں ےس رثکت ےس  ااؽ افر االتخػ رکےت ےھت۔

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر رضحت دیعس نب ر بی :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1617    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ خزاعی ٟیث، یزیس ب٩ ہاز حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی  ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ ابوس٤٠ہ ٨٣ؼور ب٩ :  راوی

 ٨ًہ

ُِٟدزَاعٔیُّ  ث٨ََا أَبُو َس٤َ٠ََة َوصَُو ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ا ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  و َحسَّ َِٟیْث  أَِخبََر٧َا 

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ب  ٔ َِٟضاز ٔ ٣ِٔث٠َُط َسَواّئ ا  َضَذا اِْلِٔس٨َاز

دمحم نب ادمح نب ایب فلخ اوبہملس وصنمر نب ہملس زخایع ثیل، سیدی نب اہد رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

 ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

  زخایع ثیل، سیدی نب اہد رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ادمح نب ایب فلخ اوبہملس وصنمر نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ اب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابوػاٟح ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩  :  راوی

٩ سٌیس، ٣ِْرہ حزامی اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ابوز٧از اْعد ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ٣ح٤س ب

 زیاز ابوہزیز ٣ح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ زیاز اب

 ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ  َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و  ث٨ََاأَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ِٟٔحزَامٔیَّ ح و َحسَّ ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َیاُ٪  َحسَّ ِٔ ُس

اذٕ حَ  ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ص٤َُا  ٔس ب٩ِٔ لِٔکَ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ سَّ



 

 

 ٩ًَِ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ُض٥ِ  زَٔیازٕ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ک٠ُُّ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ َص٤َّ

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ا٢َ  ٤ََّا َص٠ََک ٩ِ٣َ کَاَ٪  َٗ إ٧ٔ َٓ ُت٥ِ  ِٛ ٔ ٕ ٣َا تُز ا٦ ُت٥ُِٜ َوفٔی َحٔسیٔث َص٤َّ ِٛ ٥َ َذُرونٔی ٣َا َتَز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِب٥ُِٜ٠َ ث٥َُّ َػل َٗ  

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ  ٌٔیٕس َوأَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َس وا ٧َِحَو َحسٔیٔث اٟزُّصِزٔیِّ   َذََکُ

اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم انب ایب اوبرکب نب ایب ہبیش، 

وبرہریہ، رمع ایفسؿ، اوبزاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دمحم نب ز اد اوبرہریہ دمحم نب دمحم نب ز اد ا

ٰیل ہنع دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ بس دنسفں ےک اسھت رضحت ریض اہلل اعت

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک سج اکؾ وک ںیم وھچڑ دف  م یھب اس وک وھچڑ 

م اک ظفل ےہ بلطم ہی ہک سج اعمہلم ںیم ںیہمت وھچڑ د ا اجےئ رھپ آےگ رفاتی رفاتی ںیم زرہی ک  دف افر امہؾ یک رفاتی ںیم

 

کئ

 رت

 دیعس افر اوبہملس ک  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یک رطح ذرک ایک ایگ ےہ۔

ہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ریغمہ اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل اوبرہری :  رافی

 نب ز اد زحایم انب ایب رمع ایفسؿ، اوبزاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دمحم نب ز اد اوبرہری دمحم نب دمحم

 اب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابزہی٥ ب٩ سٌس اب٩ طہاب حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕس  ٌِ َّی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس  اہللٔ َػل

 ٥ِ َٟ ٩ًَِ َطِیٕئ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ُجز٣ِّا ٩ِ٣َ َسأ٢ََ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن فٔی ا ًَِو٥َ ا ٥َ إٔ٪َّ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اہللُ   ٦َ َُحِّ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ًَلَی ا  ٦ِ یََُحَّ

َٟتٔطٔ  َ  أَِج١ٔ ٣َِشأ

ییحی نب ییحی، اربمیہ نب دعس انب اہشب رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک 

اس املسمؿ اک ےہ ہک سج ےن یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپاھچ  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا املسمؿ ںیم ےس بس ڑبا رجؾ

 املسمؿ رپ رحاؾ ںیہن یھت نکیل اؿ ےک  ااؽ رکےن یک فہج ےس اؿ رپ فہ زیچ رحاؾ رک دی یئگ۔



 

 

 ییحی نب ییحی، اربمیہ نب دعس انب اہشب رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًباز سٔیا٪، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اہلل  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ٣ح٤س :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٕ و َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِّ و َحسَّ

ُوطُ  َٔ ا٢َ أَِح َٗ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ُى بِٔش٥ٔ اہللٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟزَّحٔی٥ٔ اٟزُّصِزٔیُّ  َٔ ٤َا أَِح َٛ

٥ِ یََُحَّ  َٟ  ٕ ٩ًَِ أ٣َِز ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ُجز٣ِّا ٩ِ٣َ َسأ٢ََ  ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن فٔی ا ًَِو٥ُ ا َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟأض ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ  ٦ِ اہللٔ َػل  ٦َ َُحِّ َٓ

َٟتٔطٔ  َ  ٣َِشأ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دمحم نب ابعد ایفسؿ، رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس 

ں ںیم بس ےس ڑبا رجؾ اس املسمؿ اک ےہ رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا املسمون

ہک سج ےن یسک ا ےس اکؾ ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وج رحاؾ ںیہن اھت وت رھپ فہ اکؾ اس املسمؿ ےک  ااؽ رکےن یک فہج ےس ولوگں رپ 

 رحاؾ رک د ا ایگ۔

 اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، دمحم نب ابعد ایفسؿ، رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخب ًَ ث٨ََا  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ث٨َٔیطٔ رَحِ َ و َحسَّ ٚٔ أَِخب ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ٤َْز َر٧َا  ٌِ َر٧َا ٣َ

 َٗ ٨ِطُ َو ًَ  َ
٩ًَِ َطِیٕئ َوَنْقَّ ٕ َرُج١ْ َسأ٢ََ  ٤َز ٌِ ٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ٣َ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ لِٔکَ ا٢َ فٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص 



 

 

ّسا ٌِ ٍَ َس َّطُ َس٤ٔ ٕس أ٧َ ٌِ  َس

اؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن دبع نب دیمح دبعارلز

یک یئگ ےہ نکیل رمعم یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئہ ںیہ ہک اکی آدیم ےن یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپاھچ افر اس ےک ابرے ںیم ومش 
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ا ےک اافلظ ذرک ےئک ںیہ۔اگیف یک افر ویسن ےن اےنپ رفاتی ںیم اعرم نب   د ً

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ا

     1622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ ُیًل٪ ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ س٤٠ہ یحٌی ب٩ ٣ح٤س ٟوٟوی ٣ح٤وز نرض ب٩ ط٤ی١ نرض طٌبہ، ٣وسٰی ب٩ ا٧ص،  :  راوی

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ بِ  َٗ َحسَّ ارٔبَْة  َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ ِؤُٟؤٔیُّ َوأَ ٕس ا٠ُّٟ ٠َِٔمُّ َویَِحٌَی ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َُٗسا٣ََة اٟشُّ ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٣َِح٤ُوْز ٩ُ َُِیًَلَ٪ َو٣َُح٤َّ

ث٨ََا ٣ُوَسی  َبُة َحسَّ ٌِ أ٪ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ أَِخبََر٧َا ُط ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ و  ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ب٩ُِ أ٧ََٕص 

َِٟح٨َّةُ  ًَلَیَّ ا َؿِت  ا٢َ ُْعٔ َ٘ َٓ َدَلَب  َٓ ٩ًَِ أَِػَحابٔطٔ َطِیْئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ فٔی  ب٠ََ َِٟیِو٦ ٥ِ٠َ أََر کَا َٓ َوا٨َّٟاُر 

 ًِ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ ِو َت َٟ ِّ َو ٔ َواٟرشَّ َِٟدِْر ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ًَلَی أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َا أَتَی  َٓ ا٢َ  َٗ ثّْٔرا  َٛ ََٟبَِٜیُت٥ِ  ٠ٔیًّل َو َٗ ٔحُِٜت٥ِ  ـَ َٟ  ٥ُ٠َ

ا٢َ َرٔؿی٨َا بٔاہللٔ َر  َ٘ َٓ ا٦َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َُٟض٥ِ َخ٨ْْٔن  ِوا ُرُؤَسُض٥ِ َو ا٢َ َُلَّ َٗ ٥َ یَِو٦ْ أََطسُّ ٨ِ٣ُٔط  ٕس ٧َبٔیًّا بًّا َوَس٠َّ َوبٔاِْلِٔسًَل٦ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ

َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََّل َتِشأَُٟ  َِٟت یَا أَیَُّضا ا ٨َزَ َٓ ًَُٓلْ٪  ا٢َ أَبُوَک  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَبٔی  َ٘ َٓ ا٦َ َذاَک اٟزَُّج١ُ  َ٘ َٓ ا٢َ  ٩ًَِ أَِطَیاَئ إِٔ٪ تُِبَس َل٥ُِٜ َٗ وا 

 ٥ِ ُٛ  َتُشِؤ

 نب دمحم ولولی ومحمد رضن نب ،لیم رضن ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ومحمد نب الیغؿ دمحم نب دقاہم ہملس ییحی

افر اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل وک اےنپ احصہب رکاؾ یک رطػ ےس وکیئ ابت یچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبطخ اراشد رفام ا 

 شیپ ایک ایگ وت ںیم ےن آج ےک دؿ یک رطح وکیئ ریخ افر وکیئ رش یھبک ںیہن دیھکی افر اس ںیم رفام ا ہک ریمے اسےنم تنج افر دفزخ وک

ارگ  م یھب اجؿ ےتیل وج ںیم اجاتن وہں وت  م ولگ مک ےتسنہ افر تہب ز ادہ رفےت رافی رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےک احصہب رپ 

ہک اؿ بس ےن اےنپ رسفں وک اکھج ایل افر اؿ رپ رگہی اطری وہ ایگ رافی ےتہک اس دؿ ےس ز ادہ تخس دؿ وکیئ ںیہن آ ا رافی ےتہک ںیہ 



 

 

ںیہ ہک رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ڑھکے وہےئ افر فہ ےنہک ےگل مہ اہلل ےک رب وہےن رپ افر امالؾ ےک دنی وہےن رپ افر دمحم 

 اگل ہک ریمے ابپ وکؿ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےک یبن وہےن رپ رایض ںیہ رھپ اس ےک دعب فیہ آدیم ڑھکا وہا افر ےنہک
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ْ( اے اامیؿ فاول  م ایسی زیچفں ریتا ابپ الفں اھت وت ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ )ي 
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ْ
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َ

 

ت

 ہ اظرہ وہ اجںیئ وت  م وک ربی ولعمؾ وہےن  ںیگ۔ےک ابرے ںیم ہن وپاھچ رکف ہک ارگ ف

ومحمد نب الیغؿ دمحم نب دقاہم ہملس ییحی نب دمحم ولولی ومحمد رضن نب ،لیم رضن ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز، ب٩ ربعی ٗیسی روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، ٣وسٰی ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌا :  راوی

َبُة أَِخبَرَ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ِیٔسیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ٔ ب٩ِٔ رٔبِعٓٔیٕ ا ٤َز ٌِ ُس ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ نٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ أ٧ََٕص 

ا٢َ أَبُو َٗ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أَبٔی  َٗ وَُّل  ُ٘ ٩ًَِ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََّل َتِشأَُٟوا  َِٟت َیا أَیَُّضا ا َک ًَُٓلْ٪ َو٧َزَ

٥ِ َت٤َا٦َ اِْلیَةٔ  ُٛ  أَِطَیاَئ إِٔ٪ تُِبَس َل٥ُِٜ َتُشِؤ

دمحم نب رمعم، نب ریعب یسیق رفح نب ابعدہ، ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم 

ض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما ابپ وکؿ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتا ابپ الفں آدیم اھت افر ہی آتی رکہمی انزؽ ےن رع

ْ( اے اامیؿ فاول  م ایسی زیچفں
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وپاھچ رکف ہک ارگ فہ  ےک ابرے ںیم ہن وہیئ )ي 

 اظرہ وہ اجںیئ وت  م وک ربی ولعمؾ وہےن  ںیگ۔

 دمحم نب رمعم، نب ریعب یسیق رفح نب ابعدہ، ہبعش، ومٰیس نب اسن، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ رح٠٣ہ ب٩ ٤ًزا٪ اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  راوی



 

 

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣اٟک رض

حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب  ٠َ٣ََة ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪ اٟتُّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ رَحِ ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ  أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِضز ُض٥ِ َػًَلَة اٟوُّ َٟ َّی  ََٓؼل ٤ُِص  َُِت اٟظَّ َد حَْٔن َزا ٥َ ََخَ ِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ٩ِ٣َ أَحَ  َٗ ِب٠ََضا أ٣ُُوّرا ًَٔوا٣ّا ث٥َُّ  َٗ َة َوَذََکَ أَ٪َّ  ًَ ا ََٓذََکَ اٟشَّ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ا٦َ  َٗ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠َ ٩ًَِ َطِیٕئ َٓ َٟىٔی  َ بَّ أَِ٪ َيِشأ

 ًَ ِٟىٔی  َ ٠َِیِشأ ا٢َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َ َٓ َٗ امٔی َصَذا  َ٘ ٩ًَِ َطِیٕئ إَّٔلَّ أَِخبَرِت٥ُُِٜ بٔطٔ ٣َا ز٣ُُِت فٔی ٣َ َواہللٔ ََّل َتِشأَُٟو٧َىٔی  َٓ ثََر ا٨َّٟاُض ٨ِطُ  ِٛ َ أ َٓ أٟٕک 

ثََر َرُسو ِٛ ٥َ َوأَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وا ذَٟ ٌُ ِٟبُکَاَئ حَْٔن َس٤ٔ و٢َ َس٠ُونٔی ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ َي َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

ثََر َرُسو٢ُ  ِٛ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ُة  َٓ ا٢َ أَبُوَک حَُذا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَبٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َة  َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ حَُذا ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

و٢َ َس  ُ٘ ََٜت َرُسو٢ُ أَِ٪ َي ََٓش ا٢َ  َٗ ٕس َرُسوَّّل  ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ ا٢َ َرٔؿی٨َا بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسًَل٦ َ٘ َٓ َّی اہللُ ٠ُونٔی بََزَک ٤ًَُزُ  اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ َذَٟٔک ث٥َُّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن  َؿِت ًَ ِس ُْعٔ َ٘ َٟ ٕس بَٔیٔسظٔ  ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ِولَی َوا

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ِّ ٔ َواٟرشَّ َِٟدِْر َِٟیِو٦ٔ فٔی ا ٥ِ٠َ أََر کَا َٓ َِٟحائٔٔم  ٔق صََذا ا ا فٔی ُْعِ ّٔ ٔ َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر آن ًَِبسٔ  ًَلَیَّ ا ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ 

َّٙ ٨ِ٣َٔک أَ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ًَ مُّ أَ َٗ ُت بٔاب٩ِٕ  ٌِ َة ٣َا َس٤ٔ َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ حَُذا ٌَ ٔ َة ٟ َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ حَُذا ًَ َِٟت أ٦ُُّ  ا َٗ ا٢َ  أ٨ِ٣ََٔت أَِ٪ َتُٜوَ٪ َٗ

ًُِْٔن ا٨َّٟ  ًَلَی أَ َحَضا  ـَ ِٔ َت َٓ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ُٖ نَٔشاُئ أَص١ِٔ ا ارٔ َ٘ َف ٣َا ُت ٌِ َِٓت َب اَر َٗ ِس  َٗ َک  َة َواہللٔ أ٣ُُّ َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ حَُذا ا٢َ  َٗ أض 

ُتطُ  ِ٘ ٠ََٟحٔ ِبٕس أَِسَوَز  ٌَ ىٔی بٔ َ٘ َِٟح ِو أَ َٟ 

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل 

 فملس  ارج ڈےک ے ےک دعب ےلکن افر آپ ےن احصہب وک رہظ یک امنز زپاھیئ رھپ بج مالؾ ریھپا ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ے تہب یس 
ہ
 
ت
وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر  ماتم اک ذرک رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےس 

 فملس ےن رفام ا وج آدیم ھجم ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپ انھ اچاتہ ےہ فہ ھجم ےس ڑبی ڑبی ابںیت اظرہ وہں یگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

وپھچ ےل اہلل یک مسق  م ھجم ےس سج زیچ ےک ابرے ںیم وپوھچ ےگ وت ںیم  م وک اس ےک ابرے ںیم ربخ دے دفں اگ بج کت ہک ںیم 

 ہک سج فتق اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی اینپ اس ہگج رپ وہں رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

ابت  ین وت تہب ےس ولوگں ےن رفان رشفع رک د ا افر ر اؽ اہلل ےن رفامان رشفع رک د ا ہک ھجم ےس وپوھچ رضحت دبعاہلل نب ذحاہف 

ملس ےن رفام ا ہک ریتا ابپ ذحہفی اھت ڑھکے وہےئ افر اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما ابپ وکؿ اھت آپ یلص اہلل ہیلع ف

ر اؽ اہلل ےن رھپ رفامان رشفع رک د ا ہک  م ولگ ھجم ےس وپوھچ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ونٹھگں ےک لب رگ زپے افر 



 

 

یض ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک رعض ایک مہ اہلل ےک رب وہےن رپ افر امالؾ ےک دنی وہےن رپ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک یبن وہےن رپ را

سج فتق رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہی اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اخومش وہ ےئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ےک وکےن  ےن رفام ا آتف رقبی ےہ افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ افر اس دویار

ںیم ریمے اسےنم تنج افر دفزخ وک شیپ ایک ایگ وت ںیم ےن آج ےک دؿ یک رطح یک وکیئ الھبیئ افر ربایئ یھبک ںیہن دیھکی انب اہشب 

ےتہک ںیہ ہک ےھجم دبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےن ربخ دی ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل نب ذحاہف یک امں ےن اؿ ےس اہک ہک ںیم ےن ریتے 

 انرفامؿ اٹیب وکیئ ںیہن داھکی ہک ےھجت اس ابت اک ڈر ںیہن ےہ ہک ریتی امں ےن یھب فہ انگہ ایک وہاگ ہک وج زامہن اجتیلہ یک تورںیت ایک اسیج

رکیت ںیھت رھپ وت اینپ امں وک ولوگں یک آوھکنں ےک اسےنم ر اا رکے رضحت دبعاہلل نب ذحاہف ےنہک ےگل ہک ارگ ریما رہتش اکی یشبح 

 یھب الم ا اجات وت ںیم اس ےس لم اجات۔الغؾ ےس 

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ اًبساٟزح٩٤ زارمی ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، حرضت ا٧ص :  راوی

ًَِبُس ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ َحسَّ ارٔم ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ٔ٪ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ِٟامَیَ یُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ص٤َُا  ِیْب لِٔکَ ٌَ َُِْرَ أَِخبََر٧َا ُط ُط  ٌَ َِٟحٔسیٔث َوَحٔسیٔث ًُبَِیٔس اہللٔ ٣َ ٥َ بَٔضَذا ا طٔ َوَس٠َّ

ثَىٔی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَ  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ا٢َ  َٗ ِیّبا  ٌَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَ٪َّ ُط ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ أ٦َُّ  ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا

ةَ  َٓ َِٟت ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص  حَُذا ا َٗ 

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب ادبعارلنمح داریم اوبامیؿ بیعش زرہی، رضحت اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی 

ےھجم دیبع  دحثی ویسن یک رفاتی یک رطح لقن یک ےہ افر بیعش یک رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک

اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ےن ربخ دی فہ ےتہک ںیہ ہک الہ ملع ںیم ےس یسک آدیم ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک رضحت دبعاہلل نب ذحہفی ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع یک امں ےن اؿ ےس اہک۔



 

 

 ت اسندبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب ادبعارلنمح داریم اوبامیؿ بیعش زرہی، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساَّلًلی سٌیس ب٩ ٗتازہ، حرضت ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیوسٕ ب٩ ح٤از ً :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًِلَی  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ىٔیُّ َحسَّ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا از ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ث٨ََا یُوُس ٕک أَ٪َّ ا٨َّٟاَض َسأَُٟوا ٧َٔيیَّ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َطِیٕئ اہللٔ َػل ا٢َ َس٠ُونٔی ََّل َتِشأَُٟونٔی  َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبََر  ٌَٔس ا َؼ َٓ  ٕ َد َذاَت یَِو٦ َٓرَخَ ٔة  َٟ َ ٤َِِٟشأ ِوُظ بٔا َٔ َّی أَِح إَّٔلَّ  ٥َ َحً

ا٢َ  َٗ ِس َحرَضَ  َٗ  ٕ وا َوَرصٔبُوا أَِ٪ َیُٜوَ٪ بََِْن یََسِی أ٣َِز ِو٦ُ أََر٣ُّ َ٘ ِٟ َٔک ا ٍَ ذَٟ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ ُٔٔت َی٤ٔی٨ّا  بَی٨َُِّتُط َل٥ُِٜ  َِٟت ٠ُِت أَ ٌَ َح َٓ أ٧ََْص 

ُیِس  َٓ ٤َِِٟشحٔٔس کَاَ٪ یًَُلَوی  أَِنَظأَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٌّٖ َرأَِسُط فٔی ثَِوبٔطٔ َیِبکٔی  إَٔذا ک١ُُّ َرُج١ٕ ََّل َٓ ا٢َ َیا ٧َٔيیَّ اہللٔ َؤط٤َاَّّل  َ٘ َٓ ٔ أَبٔیطٔ  ِْر َِ ٔ عَی ٟ

ُة ث٥َُّ أَ  َٓ ا٢َ أَبُوَک حَُذا َٗ ٕس ٩ِ٣َ أَبٔی  ٔ زٔی٨ّا َوب٤َُٔح٤َّ ا٢َ َرٔؿی٨َا بٔاہللٔ َربًّا َوبٔاِْلِٔسًَل٦ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ِنَظأ

َِٟیوِ  ٥ِ أََر کَا َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٔٔتَٔن  ِٟ ًَائّٔذا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ُسؤئ ا َٗ َرُسوَّّل  ِّی ُػوَِّرِت ٦ٔ  ٔن ِّ إ ٔ َواٟرشَّ َِٟدِْر مُّ فٔی ا

َِٟحائٔٔم  أَیُِتُض٤َا زُوَ٪ َصَذا ا َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر رَفَ  لٔی ا

ویفس نب امحد دبعاالیلع دیعس نب اتقدہ، رضحت نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولوگں ےن اہلل ےک یبن یلص اہلل 

رک د ا اہیں کت ہک ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک گنت رک د ا وت اکی دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ابرہ  ہیلع فملس ےس وپ انھ رشفع

رشتفی اےئل افر ربنم رپ ھڑھ رک رفام ا ہک  م ولگ ھجم ےس وپوھچ افر سج زیچ ےک ابرے ںیم وپوھچ ےگ ںیم ںیہمت اتب دفں اگ بج 

اس ابت ےس ڈرےن ےگل ہک ںیہک وکیئ ابت وت شیپ آےن فایل ںیہن ےہ رضحت اسن رفامےت ولوگں ےن ہی انس وت فہ اخومش وہ ےئگ افر 

ںیہ ہک ںیم ےن داںیئ ابںیئ داھکی وت رہ آدیم اانپ ہنم اےنپ ڑپکے ںیم ےٹیپل رف راہ اھت ابالآرخ دجسم ےک اکی آدیم ہک سج ےس ولگ 

ا ابپ وکؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتا ابپ ذحہفی ڑگھجےت ےھت ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ریم

ےہ رھپ رضحت رمع ےن تمہ رک ےک رعض ایک مہ اہلل ےک رب وہےن رپ امالؾ ےک دنی وہےن رپ افر دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےک ر اؽ 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن آج ےک دؿ یک وہےن رپ رایض ںیہ  ماؾ ربے ونتفں ےس اہلل اعتیل یک انپہ اچےتہ ںیہ رھپ ر اؽ اہلل یلص

رطح یک الھبیئ افر ربایئ یھبک ںیہن دیھکی ویکہکن تنج افر دفزخ وک ریمے اسےنم ال ا ایگ افر ںیم ےن اس دویار ےک وکےن ںیم اؿ 

 دفونں وک داھکی ےہ۔



 

 

 ہنع ویفس نب امحد دبعاالیلع دیعس نب اتقدہ، رضحت نب امکل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ارثی، خاٟس ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ابی ًسی ہظا٦ ًاػ٥، ب٩ نرض ٣ٌت٤زیحٌی ب٩ حبیب ح :  راوی

ُس ب٩ُِ َبظَّ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ُس ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ

 ًَ ص٤َُا  ا َحسَّ ًَٔسٓیٕ لِٔکَ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ َِّیِٔمُّ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ث٨ََا  ٕ ح و َحسَّ َتاَزةُ ٩ِ صَٔظا٦ َٗ ث٨ََا 

ةٔ  ِٟ٘ٔؼَّ ٔ ا  ٩ًَِ أ٧ََٕص بَٔضٔذظ

رمتعم اؿ دنسفں ےک اسھت رضحت اسن ریض ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، دمحم نب اشبر، دمحم نب ایب دعی اشہؾ اعمص، نب رضن 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی فاہعق لقن یک ایگ ےہ۔

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، دمحم نب اشبر، دمحم نب ایب دعی اشہؾ اعمص، نب رضن رمتعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریغب رضفرت ےک رثکت ےس  ااؽ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     1628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ بزاء، اطٌزی ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ہ٤سانی ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ َِٟض٤َِسانٔیُّ  ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا زٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ٕ اِِلَِط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّاز ًَ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ِ بَُزیِٕس 

َصضَ  ٩ًَِ أَِطَیاَئ ََکٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٥ًََّ ٔطئُِت٥ِ ٣ُوَسی  ا٢َ ٨٠َّٟٔأض َس٠ُونٔی  َٗ َب ث٥َُّ  ـٔ ٠ًََِیطٔ َُ ثَٔر  ِٛ ُ ا أ َّ٤٠َ َٓ ا 

ا٢َ أَبُوَک َسا٥ْٟٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَبٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ا٦َ آََخُ  َ٘ َٓ ُة  َٓ ا٢َ أَبُوَک حَُذا َٗ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣َ أَبٔی  َ٘ ا َرأَی ٤ًَُزُ َٓ َّ٤٠َ َٓ ٣َِولَی َطِیَبَة 

ٔلَی اہللٔ ٣َا فٔی َو  َّا ٧َُتوُب إ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َٗ ٔب  ـَ َِ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ِجطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ یِٕب  َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی َُکَ

ا٢َ أَبُوَک َسا٥ْٟٔ ٣َِولَی َطِیَبةَ  َٗ  ٩ِ٣َ أَبٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

 این اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  دبع اہلل نب رباء، ارعشی
 
دمحم نب العء، ہ



 

 

ےس ولوگں ےن ھچک ایسی زیچفں ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک انوگار ولعمؾ وہںیئ وت بج ولوگں ےن ابر ابر ایسی 

 ہیلع فملس ےس وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ ںیم آ ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن زیچفں ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل

ولوگں ےس رفام ا وج اچوہں ھجم ےس وپھچ ول اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما ابپ وکؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

وہا افر اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما ابپ وکؿ ےہ آپ ےن رفام ا رفام ا ریتا ابپ ذحہفی ےہ رھپ اکی دفرسا آدیم ڑھکا 

اسمل ومیل ہبیش رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک ارثات دےھکی وت رعض 

 ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ اہلل اعتیل یک رطػ وتہج رکےت ںیہ۔

 این اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع :  رافی
 
 اہلل نب رباء، ارعشی دمحم نب العء، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ر اؽ اہلل رشتعی اک وج مکح یھب رفامںیئ اس رپ لمع رکان فابج

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

ابت اینپ راےئ ےس رفامںیئ  اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ر اؽ اہلل رشتعی اک وج مکح یھب رفامںیئ اس رپ لمع رکان فابج ےہ افر دوینں تشیعم ےک ابرے ںیم وج وشمرہ  ا وج

 اس رپ لمع رکےن ںیم اایتخر ےہ ۔

     1629    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ث٘فی ابوکا١٣ جحسر ٗتیبہ ابوًوا٧ہ، س٤اک حرضت ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ :  راوی

 َ ُٗت ٔى َوصََذا َحٔسیُث  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ َِٟحِحَسرٔیُّ َوَت فٔیُّ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا َ٘ ٌٔیٕس اٟثَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَ َحسَّ ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ َوا٧ََة ِیَبَة 

 َ٘ ٥َ بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٣ََزِرُت ٣َ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ًَلَی ُرُؤٔض ا٨َِّٟد١ٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک   ٕ ِو٦

ََکَ فٔی اِِل٧ُِثَی 
٠ُوَ٪ اٟذَّ ٌَ ُحو٧َُط یَِح ِّ٘ اُٟوا ی٠َُ َ٘ َٓ ٍُ َصُؤََّلٔئ  ا٢َ ٣َا َيِؼ٨َ َ٘ ٥َ ٣َا أَُه٩ُّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُح  َ٘ َی٠ِ َٓ

 ٔ ٥َ ب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أُِخبَٔر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ وُظ  ُٛ تََر َٓ أُِخبٔرُوا بَٔذَٟٔک  َٓ ا٢َ  َٗ ىٔی َذَٟٔک َطِیّئا  ِِ ُض٥ِ َذَٟٔک ُي ٌُ َٔ ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ ی٨َِ َ٘ َٓ َذَٟٔک 

 ِ٠ ٩ًَِ اہللٔ َطِیئّ َٓ ثُِت٥ُِٜ  ٩ِٜٔ إَٔذا َحسَّ ٩ِّ َوَل ًََٓل تَُؤاخُٔذونٔی بٔاٟوَّ ٤ََّا َه٨ِ٨َُت َه٨ًّا  ِّی إ٧ٔ إٔن َٓ وُظ  ٌُ ًَلَی َیِؼ٨َ ٔذَب  ِٛ َ ٩َِٟ أ ِّی  إٔن َٓ ُدُذوا بٔطٔ  َٓ ا 

َّ َوَج١َّ  ًَز  اہللٔ 

حد ر ہبیتق اوبتواہن، امسک رضحت ومٰیس
خ 

نب ہحلط اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ہبیتق نب دیعس، یفقث اوباکلم 

ےن ر اؽ اہلل ےک اسھت ھچک ولوگں ےک اپس ےس زگرا وج ہک وجھکر ےک دروتخں ےک اپس ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی 



 

 

المےت ںیہ وت فہ لھپ دار وہ اجات ےہ ر اؽ ولگ ایک رک رےہ ںیہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہی ولگ ملق اگلےت ںیہ ینعی رن وک امدہ ےک اسھت 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے ایخؽ ںیم اس زیچ ںیم ھچک افدئہ ںیہن رافی ےتہک ںیہ ہک بج اس ابت یک ربخ اؿ ولوگں وک وہیئ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ وت اوہنں ےن اس رطح رکان وھچڑ د ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ابرے ںیم ربخ دی یئگ وت 

 ہی اکؾ اؿ وک عفن داتی ےہ وت فہ ولگ ہی اکؾ رکںی ویکہکن ریمے ایخؽ رپ  م ےھجم ہن ڑکپف نکیل بج ںیم  م وک اہلل اعتیل یک رطػ ےس وکیئ

 مکح ایبؿ رکفں وت  م اس رپ لمع رکف ویکہکن ںیم اہلل اعتیل رپ وھجڑ وبےنل فاال ںیہن وہں۔

حد ر ہبیتق اوبتواہن، امسک رضحت ومٰیس نب ہحلط :  رافی
خ 

 ہبیتق نب دیعس، یفقث اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

ان فابج ےہ افر دوینں تشیعم ےک ابرے ںیم وج وشمرہ  ا وج ابت اینپ راےئ ےس رفامںیئ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ر اؽ اہلل رشتعی اک وج مکح یھب رفامںیئ اس رپ لمع رک

 اس رپ لمع رکےن ںیم اایتخر ےہ ۔

     1630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ اب٩ ٤ًار ابو٧حاشی ًبساہلل ب٩ رومی ی٤امی ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری اح٤س ب٩ جٌرف نرض ب٩ ٣ح٤س ًرک٣ :  راوی

 حرضت رآٍ ب٩ خسیخ

 ٌِ ٨ِبَرٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َج ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  مٔیُّ َو ِٟامَیَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟزُّومٔیِّ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ یُّ  ْٔقٔ ٌِ ٤َِٟ رَفٕ ا

٣َُة َوصُوَ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ٕس َحسَّ ٠ًََ  ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  ٔس٦َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍُ ب٩ُِ َخٔسیٕخ  ٔ ثَىٔی َرآ ث٨ََا أَبُو ا٨ََّٟحأشیِّ َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ِیطٔ اب٩ُِ 

٨َّا ُٛ اُٟوا  َٗ وَ٪  ٌُ ا٢َ ٣َا َتِؼ٨َ َ٘ َٓ ُحوَ٪ ا٨َِّٟد١َ  ِّ٘ وُٟوَ٪ ی٠َُ ُ٘ ٤َِٟٔسی٨ََة َوص٥ُِ َیأِبُزُوَ٪ ا٨َِّٟد١َ َي ٥َ ا ٥ِ  َوَس٠َّ َٟ ِو  َٟ  ٥َُِّٜ٠ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ُط  ٌُ َنِؼ٨َ

 ٔ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ إ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُط  َٟ َٔک  وا ذَٟ ََٓذََکُ ا٢َ  َٗ َؼِت  َ٘ ٨َ َٓ ِت أَِو  ـَ َٔ ٨َ َٓ وُظ  ُٛ تََر َٓ ٠ُوا کَاَ٪ َخِّْرا  ٌَ ِٔ َذا أ٣ََزِت٥ُُِٜ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ زٔی٥ُِٜٔ٨ َت

ُدُذوا بٔطٔ َوإَٔذا أ٣ََزِت٥ُُِٜ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َر  ٥ِ َيُظکَّ َٓ َٟ ِت َو ـَ َٔ ٨َ َٓ یُّ  ْٔقٔ ٌِ ٤َِٟ ا٢َ ا َٗ ٣َُة أَِو ٧َِحَو َصَذا  ا٢َ ًرِٔکٔ َٗ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ  إ٧ٔ َٓ  إِٔی 

دبع اہلل نب رفیم امییم ابعس نب دبعامیظعل ةنعی ادمح نب رفعج رضن نب دمحم رکعہم انب امعر اوباجنیش رضحت راعف نب دخجی رفامےت 

 اہلل ہیلع فملس بج دمہنی ونمرہ رشتفی الےئ وت فہ ولگ وجھکرفں وک ملق اگل رےہ ےھت ینعی وجھکرفں وک اگنھب ںیہ ہک ہک اہلل ےک یبن یلص

رک رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ولگ ایک رک رےہ وہ اوہنں ےن اہک مہ ولگ ایس رطح رکےت ےلچ آےئ ںیہ آپ 

رطح ہن رکف وت اشدی اہمترے ےئل ہی رتہب وہ اوہنں ےن اس رطح رکان وھچڑ د ا وت وجھکرںی مک وہ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م اس

ںیئگ احصہب رکاؾ ےن اس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابرے ںیم ےس ذرک یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اکی ااسنں وہں 



 

 

وک اانپ ول افر بج ںیم اینپ راےئ ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم اتبؤں وت ںیم یھب  بج ںیم ںیہمت وکیئ دنی یک ابت اک مکح دفں وت  م اس

 اکی ااسنؿ یہ وہں رضحت رکعہم ےتہک ںیہ ہک  ا ایس رطح ھچک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا۔

 ر اوباجنیش رضحت راعف نب دخجیدبعاہلل نب رفیم امییم ابعس نب دبعامیظعل ةنعی ادمح نب رفعج رضن نب دمحم رکعہم انب امع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

رہ  ا وج ابت اینپ راےئ ےس رفامںیئ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ر اؽ اہلل رشتعی اک وج مکح یھب رفامںیئ اس رپ لمع رکان فابج ےہ افر دوینں تشیعم ےک ابرے ںیم وج وشم

 اس رپ لمع رکےن ںیم اایتخر ےہ ۔

     1631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس اسوز ب٩ ٤ًار ابوبرک اسوز ب٩ ًا٣ز ح٤از ب٩ س٤٠ہ ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ا٧ص رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِسَوز ص٤َُا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس لِٔکَ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ازُ َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَِسَوزُ ب٩ُِ  َحسَّ

 َ ٩ًَِ ث ًَائَٔظَة َو  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِو٦ٕ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ابٕٔت 

 ِ٠ُٗ اُٟوا  َٗ ا٢َ ٣َا ٨َِٟٔد٥ُِٜٔ٠  َ٘ َٓ ٤َزَّ بٔض٥ِٔ  َٓ َد ٔطیّؼا  رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟؼ٠َُح  ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٥ِ َت َٟ ِو  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُحوَ٪  ِّ٘ ٥ُ٠ًَِ ی٠َُ ا٢َ أْمُتَْن أَ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ َت 

٥ِ بٔأ٣َِ  ُٛ ٔ ز٧َُِیا  ز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق ا اد نب امعر اوبرکب ا اد نب اعرم امحد نب ہملس اشہؾ نب رعفہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 م اس  ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی امجتع ےک اپس ےس زگرے وج ہک ملق اگل رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ

رطح رکف وت رتہب وہاگ وت وجھکر رخاب آیئ رافی ےتہک ںیہ ہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھپ اس رطػ ےس زگرے وت آپ ےن رفام ا 

اہمترے دروتخں وک ایک وہا اؿ ولوگں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ا ےس ا ےس رفام ا اھت آپ ےن رفام ا  م ولگ اےنپ دوینی 

 ز ادہ رتہب اجےتن وہ۔ ةسن اعمالمت وک ریمے

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق ا اد نب امعر اوبرکب ا اد نب اعرم امحد نب ہملس اشہؾ نب رعفہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع

 

لی ت

 

ض
ف
 ... فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟ :  راوی

ا٢َ َصَذا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٕس فٔی اہللٔ َػل ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٔ َس٥ََّ٠  یَٔسظ

ُض٥ِ  ٌَ َِٟیطٔ ٩ِ٣َ أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ ٣َ ٔ ٥ِ یَِو٦ْ َوََّل َیَزانٔی ث٥َُّ َِلَِ٪ یََزانٔی أََحبُّ إ ُٛ ًَلَی أََحٔس ىَی ٓٔیطٔ ٨ًِٔٔسی َِلَِ٪  ََٟیأِتَْٔنَّ  ٌِ ٤َِٟ َٙ ا ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ

 ْ
٦ْ َو٣َُؤَخَّ سَّ َ٘ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ َوصَُو ٨ًِٔٔسی ٣ُ ٔ ُض٥ِ أََحبُّ إ ٌَ  َیَزانٔی ٣َ

 فملس ےن اراشد دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ  م رپ اکی دؿ آےئ اگ ہک  م ولگ ےھجم دھکی ںیہن وکس 

 ےگ افر اہمترے ےئل ےھجم دانھکی ںیہمت الہ ف ایعؽ افر امؽ ف دفتل ےس ز ادہ دنسپدیہ وہاگ۔

 ، امہؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ابا س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا َس٠َ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ٤ََة ب٩َِ 

و٢ُ أ٧ََا أَِولَی ا٨َّٟأض بٔاب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َِٟیَص بَِیىٔی صَُزیَِزَة  ٕت َو ًًَلَّ ِِل٧َِبَٔیاُئ أَِوََّلزُ 

 َوبَِی٨َُط ٧َٔيیٌّ 

 انب فبہ، ویسن انب اہشب ااب ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رحہلم نب ییحی

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک ںیم ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک رقبی وہں 

 یت اھبویئں یک رطح ںیہ افر ریمے افر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک درایمؿ وکیئ یبن ںیہن ےہ۔افر اایبنء رکاؾ ہیلع االسلؾ بس الع

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب ااب ہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوہزیزہ رضی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوزاؤز ٤ًز ب٩ سٌس سٔیا٪، ابی ز٧از اْعد ابوس٠ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٕس  ٌِ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز ٤ًَُزُ ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟیَص بَ صَُزیَِزَة  ٕت َو ًًَلَّ ٌٔیَسی اِِل٧َِبَٔیاُئ أَب٨َِاُئ  ٥َ أ٧ََا أَِولَی ا٨َّٟأض بٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیىٔی َوبََِْن ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ًٔیَسی ٧َٔيیٌّ 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبداؤد رمع نب دعس ایفسؿ، ایب زاند ارعج اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہری

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک ںیم ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک رقبی وہں افر 

  ماؾ اایبنء رکؾ ہیلع االسلؾ العیت اھبیئ ںیہ افر ریمے افر رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےک درایمؿ وکیئ یبن ںیہن ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبداؤد رمع نب دعس ایفسؿ، ایب زاند ارعج اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع ف

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  و َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا اٟزَّزَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٌٔیَسی اب٩ِٔ ٥َ أ٧ََا أَ اہللٔ َػل ِولَی ا٨َّٟأض بٔ

َضا ٕت َوأ٣َُّ ًًَلَّ ا٢َ اِِل٧َِبَٔیاُئ إِٔخَوْة ٩ِ٣ٔ  َٗ َٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِی َٛ اُٟوا  َٗ  ٔ ة ٠َِیَص ٣َزَِی٥َ فٔی اِِلُولَی َواِْلَٔخَ َٓ َّی َوزٔی٨ُُض٥ِ َواحْٔس  تُُض٥ِ َطً

 بَِی٨َ٨َا ٧َٔيیٌّ 

، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم داین افر آرخت دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم

ںیم بس ولوگں ےس ز ادہ رضحت ٰیسیع نب رممی ہیلع االسلؾ ےک رقبی وہں احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض یک اے اہلل 



 

 

ؾ العیت اھبیئ ںیہ اؿ یک امںیئ دحیلعہ دحیلعہ ںیہ افر اؿ بس اک دنی اکی یہ ےک ر اؽ فہ ےسیک؟ آپ ےن رفام ا  ماؾ اایبنء رکاؾ ہیلع االسل

 ےہ افر امہرے درایمؿ وکیئ یبن ںیہن ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساَّلًلی ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ابوہزیزہ،  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ بٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َُٟس إَّٔلَّ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوزٕ یُو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُط ث٥َُّ ًَ ِیَلأ٪ إَّٔلَّ اب٩َِ ٣َزِی٥ََ َوأ٣َُّ َیِشَتض١ُّٔ َػارّٔخا ٩ِ٣ٔ ٧َِدَشٔة اٟظَّ َٓ ِیَلاُ٪  ٧ََدَشطُ اٟظَّ

ِیَلأ٪ اٟزَّٔجی٥ٔ  یََّتَضا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِّی أًُٔیُذَصا بَٔک َوذُرِّ ٔن ُؤا إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َوإ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة اَِقَ َٗ 

رمعم، زرہی، دیعس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع

 رفام ا وکیئ ہچب ااسی ںیہن ہک سج یک فالدت ےک فتق اطیشؿ اس ےک وکہچن ہن امرات وہ رھپ فہ ہچب اطیشؿ ےک وکہچن امرےن یک فہج ےس اتخیچ

االسلؾ ےک افر اؿ یک فادلہ ےک رھپ رضحت اوبرہریہ ےن رفام ا ارگ  م اچوہ وت ہی آتی رکہمی )رفات( ےہ  ااےئ رضحت انب رممی ہیلع 
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع رمعم، زرہی، دیعس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب ، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی  :  اویر

 ٨ًہ

 ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ و َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ



 

 

ََٓیِشَتض١ُّٔ  َُٟس  طُ حَْٔن یُو اََّل ی٤ََشُّ َٗ ٔ َو ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا  ٌّ ِیْب َج٤ٔی ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ِیَلأ٪ ا ةٔ اٟظَّ  َػارّٔخا ٩ِ٣ٔ ٣َشَّ

ِیَلا٪ٔ  ِیٕب ٩ِ٣ٔ ٣َصِّ اٟظَّ ٌَ  إٔیَّاُظ َوفٔی َحسٔیٔث ُط

عف دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش ، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک دمحم نب را

اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس رفاتی ںیم ےہ ہک سج فتق ہچب یک فالدت وہیت ےہ وت اطیشؿ اےس وھچات ےہ وت اطیشؿ ےک 

 وھچےن یک فہج ےس فہ ہچب الچ رک رفات ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش ، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  افر اس یک انمت رکےن یک 

     1638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابویو٧ص حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ِزُ  ًَ ثَىٔی  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ثَُط  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَبَا یُو٧َُص ُس٠َامِیّ ٣َِولَی أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ و ب٩ُِ ا

 ُ ََٟسِتطُ أ ِیَلاُ٪ یَِو٦َ َو ُط اٟظَّ ا٢َ ک١ُُّ بَىٔی آَز٦َ ی٤ََشُّ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط إَّٔلَّ ٣َزَِی٥َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َواب٨ََِضا ٣ُّ

 اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ےن اراشد رفام ا رہ ااسنؿ یک دیپاشئ ےک دؿ اطیشؿ اےس وھچات ےہ  ااےئ رضحت رممی افر اؿ ےک ےٹیب )ہیلع االسلؾ( ےک ہک 

 ںیہن وھچا۔اطیشؿ ےن اؿ وک 

 اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےن یک 

     1639    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور ابوًوا٧ہ، سہی١ حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر أَِخبََر٧َا أَبُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ



 

 

ِیَلا٪ٔ  ٍُ ٧َزَُِْة ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ٘ ٔ حَْٔن َي ٤َِِٟوُٟوز  ٔػَیاُح ا

ابیشؿ نب رففخ اوبتواہن، لیہس رضحت اوبرہریہ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فالدت ےک فتق ےچب اک انخیچ 

 ےن یک فہج ےس وہات ےہاطیشؿ ےک وکےچن امر

 ابیشؿ نب رففخ اوبتواہن، لیہس رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1640    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ َصَذ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا ٣َا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َرأَی ًٔیَسی اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ َرُجًّل اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ َت  ِٗ َٟطُ ًٔیَسی رَسَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ُٚ ٔسیَيرِسٔ ِٔ بُِت َن ذَّ َٛ ا٢َ ًٔیَسی آ٨ِ٣َُت بٔاہللٔ َو َ٘ َٓ ََٟط إَّٔلَّ صَُو  ٔ َّٟٔذی ََّل إ  لَِکَّ َوا

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت ٰیسیع 

ری رک راہ ےہ رضحت ٰیسیع ےن اس آدیم ےس رفام ا وت وچری رکات ےہ؟ اس آدیم ےن اہک ہیلع االسلؾ ےن اکی آدیم وک داھکی ہک فہ وچ

رہزگ ںیہن افر مسق ےہ اس ذات یک ہک سج ےک  اا وکیئ وبعمد ںیہن رضحت ٰیسیع ہیلع االسلؾ ےن رفام ا ںیم اہلل رپ اامیؿ ال ا افر ںیم 

 ےن اےنپ بخ  وک الٹھج ا۔

 ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہدمحم نب راعف دبعارلزاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، اب٩ ٓـی١ ٣دتار ًلی ب٩ سٌسی ًلی ب٩ ٣شہز، ٣دتار ب٩ ١ٔ٠ٓ، حرضت  :  راوی

 ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

یِ  ـَ ُٓ ٕ َواب٩ُِ  ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ٤ُِِٟدَتارٔ ح و َحسَّ ٩ًَِ ا  ١ٕ

ا٢َ َجاَئ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک   ١ُٕٔ ٠ُِٓ ٤ُِِٟدَتاُر ب٩ُِ  ٕ أَِخبََر٧َا ا ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ َّی  َوا٠َّٟ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َرُج١ْ إ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَل  اہللُ  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَک إٔبَِزاصٔی٥ُ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟبَرٔیَّةٔ  ا٢َ یَا َخَِْر ا َ٘ َٓ٦ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب لیضف اتخمر یلع نب دعسی یلع نب رہسم، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ےس

 

ة
ب 
 رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن رعض ایک  ا ریخاربل

 ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا فہ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ںیہ۔

، اتخمر نب لفلف، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، انب لیضف اتخمر یلع نب دعسی یلع نب رہسم :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1642    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 ابوَکیب اب٩ ازریص ٣دتار ب٩ ١ٔ٠ٓ ب٩ ٣ثىی ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، ٣دتار ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٤ًَِزٔو بِ  ١ُٕٔ ٣َِولَی  ٠ُِٓ ُت ٣ُِدَتاَر ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ وَُّل و َحسَّ ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یِٕث  ٩ٔ رُحَ

ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َٗ 

اوبرکبی انب ادرسی اتخمر نب لفلف نب ینثم دبعارلنمح ایفسؿ، اتخمر ، رضحت اسن نب امکل رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک 

 اے اہلل ےک ر اؽ رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک

 اوبرکبی انب ادرسی اتخمر نب لفلف نب ینثم دبعارلنمح ایفسؿ، اتخمر ، رضحت اسن نب امکل :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک 

     1643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، ٣دتار، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٤ُِٟدِ  ٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت أََنّشا  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتارٔ 

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   َوَس٠َّ

دمحم نب ینثم، دبعارلنمح ایفسؿ، اتخمر، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک یک 

 رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 دبعارلنمح ایفسؿ، اتخمر، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1644    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ اب٩ ًبساٟزح٩٤ خزامی ابوز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّا ِٟٔحزَامٔیَّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ ا٢َ ز َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ

ًَل٦ َوصَُو اب٩ُِ ث٤ََ  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِخَتتََن إٔبَِزاصٔی٥ُ ا٨َّٟٔيیُّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ُسو٦ َ٘ ِٟ  ا٧َْٔن َس٨َّة بٔا

ت اوبرہریہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح زخایم اوبزاند، ارعج، رضح

 رفام ا رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن ایس اسؽ یک رمع ںیم وبال )درا یت( ےس اانپ ہنتخ وخد ایک

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح زخایم اوبزاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1645    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، یو٧ص اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  و َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَس

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٤َُِٟشیَّٔب  ا٢َ َربِّ ا َٗ کِّ ٩ِ٣ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ إٔذِ  ُّٙ بٔاٟظَّ ا٢َ ٧َِح٩ُ أََح َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ  َة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِی َٛ أَرٔنٔی 

 َٟ ٠ِٔيی َویَزَِح٥ُ اہللُ ُٟوكّا  َٗ ٩ِٜٔ َٟٔیِل٤َئ٩َّٔ  ا٢َ بَلَی َوَل َٗ ٥َِٟ تُِؤ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أََو  َٗ ٤َِِٟوتَی  َٟبِٔثُت فٔی تُِحٌٔی ا ِو  َٟ ٩ٕ َطٔسیٕس َو ِٛ ٔلَی ُر ِس کَاَ٪ َیأِؤی إ َ٘



 

 

اعٔیَ  َٕ َِلََجِبُت اٟسَّ َِٟبٔث یُوُس ِح٩ٔ كُو٢َ   اٟشِّ

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےس ز ادہ کش رکےن ےک دقحار ںیہ بج اوہنں ےن رفام ا اے رپفرداگر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مہ رضح

 ےھجم داھک دے ہک وت رمدفں وک سک رطح زدنہ رکات ےہ اہلل اعتیل ےن رفام ا ایک ےھجت نیقی ںیہن ےہ؟ رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا

وہں افر اہلل رضحت ولط ہیلع االسلؾ رپ رمح رفامےئ فہ اکی وبضمط ہعلق یک انپہ اچےتہ ویکں ںیہن نکیل ںیم اےنپ دؽ اک اانیمطؿ اچاتہ 

 ےھت افر ارگ اےنت رعےص کت ےھجم دیق ںیم راھک اجات ک ان ہک رضحت ویفس ہیلع االسلؾ رےہ وت ںیم البےن فاےل ےک اسھت وفرا الچ اجات۔

 نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہرحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اوبہملس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤ا جویز٧ہ ٣اٟک زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب ابوًبیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  سٔ ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ  ٤َُِٟشیَّٔب  و َحسَّ ٌٔیَس ب٩َِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ٪َّ َس

 ُ ىَی َحٔسیٔث ی ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوأَبَا ًُبَِیٕس أَِخبََراُظ   و٧َُص 

 اوبدیبع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبع اہلل نب دمحم نب اامس وجری ہن امکل زرہی، دیعس نب ر بی

 ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ

 دبعاہلل نب دمحم نب اامس وجریہن امکل زرہی، دیعس نب ر بی اوبدیبع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہْر ب٩ رحب، طبابہ ابوز٧از اْعد :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠َِیطٔ  و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 



 

 

 َّ رٔفُ اہللُ ٠ُٟٔوٕن إ٧ٔ ِِ ا٢َ َي َٗ  ٥َ ٩ٕ َطٔسیسٕ َوَس٠َّ ِٛ ٔلَی ُر  ُط أََوی إ

زریہ نب رحب، ابشہب اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا 

 اہلل اعتیل رضحت ولط ہیلع االسلؾ یک ترفغت رفامےئ ہک اوہنں ےن اکی وبضمط ہعلق یک انپہ اچیہ

 نب رحب، ابشہب اوبزاند ارعج رضحت اوبرہری ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار رکےن افر اس یک انمت رکےن یک 

     1648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، جزیز، ب٩ حاز٦ ایوب سدتیانی ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَیُّ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ  ًَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِدتَٔیانٔیِّ  وَب اٟشَّ

٠َِیطٔ اٟشَّ  ًَ ٥َِٟ یَِٜٔذِب إٔبَِزاصٔی٥ُ ا٨َّٟٔيیُّ  ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َذبَإت ث٨َِٔتِْٔن فٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ مُّ إَّٔلَّ ثًََلَث  َٗ ًَل٦ 

وِ  َٗ ٔس٦َ أَِرَق َجبَّارٕ َذأت اہللٔ  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ بْٔرُص٥ُِ صََذا َوَواحَٔسْة فٔی َطأِٔ٪ َساَرَة  َٛ ٠َطُ  ٌَ َٓ ِوُُٟط ب١َِ  َٗ ِّی َس٘ٔی٥ْ َو ٔن طُ َساَرةُ َوکَا٧َِت ُٟطُ إ ٌَ  َو٣َ

 ًَ ٠ِٔبىٔی  ِِ َّٔک ا٣َِزأَتٔی َي ٥ِ٠َ أ٧َ ٌِ َِٟحبَّاَر إِٔ٪ َي ََٟضا إٔ٪َّ َصَذا ا ا٢َ  َ٘ َٓ َّٔک أُِخًٔی أَِحَش٩َ ا٨َّٟأض  إ٧ٔ َٓ َّٔک أُِخًٔی  أَِخبٔرٔیطٔ أ٧َ َٓ َٟٔک  َ إِٔ٪ َسأ َٓ ٠َِیٔک 

ُف أَصِ  ٌِ ا َزَخ١َ أَِرَؿُط َرآَصا َب َّ٤٠َ َٓ ََُِْرٔک  ٥ُ٠ًَِ فٔی اِِلَِرٔق ٣ُِش٤ّٔ٠ا َُِْرٔی َو ِّی ََّل أَ إٔن َٓ ِس فٔی اِْلِٔسًَل٦ٔ  َ٘ َٟ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحبَّارٔ أََتاُظ  ١ٔ ا

ٔس٦َ أَِرَؿَک  ٠َِیطٔ اٟشَّ َٗ ًَ ا٦َ إٔبَِزاصٔی٥ُ  َ٘ َٓ ُتَٔی بَٔضا  أ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ََٟک  ََٟضا أَِ٪ َتُٜوَ٪ إَّٔلَّ  ا ا٣َِزأَْة ََّل ی٨ََِبغٔی  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ًَلة ٔلَی اٟؼَّ ًَل٦ إ

ّة َطٔسیَسةّ  ـَ ِب َٗ ِت یَُسُظ  ـَ ٔ ب ُ٘ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ َِٟک أَِ٪ َبَشَم یََسُظ إ ٥ِ یََت٤َا َٟ ٠َِیطٔ  ًَ ٔک  َزَخ٠َِت  َٙ یَسٔی َوََّل أَُُضُّ ٔ ََٟضا اِزعٔی اہللَ أَِ٪ یُِل٠ ا٢َ  َ٘ َٓ

 َ ِت أ ـَ ٔ ب ُ٘ َٓ اَز  ٌَ َٓ ٠َِت  ٌَ َٔ َٓ ََٟضا ٣ِٔث١َ َذَٟٔک  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة اِِلُولَی  ـَ ِب َ٘ ِٟ ِت أََطسَّ ٩ِ٣ٔ ا ـَ ٔ ب ُ٘ َٓ اَز  ٌَ َٓ ٠َِت  ٌَ َٔ َتِْٔن َٓ ـَ ِب َ٘ ِٟ َطسَّ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ اِزعٔی اہللَ  َ٘ َٓ َیِْٔن  َٟ َٟطُ  اِِلُو ا٢َ  َ٘ َٓ َّٟٔذی َجاَئ بَٔضا  ًَا ا ِت یَُسُظ َوَز َ٘ ٔ ٠َِت َوأُك٠ِ ٌَ َٔ َٓ ٔک  ٠َٔک اہللَ أَِ٪ ََّل أَُُضَّ َٓ َٙ یَٔسی  ٔ ََّک  أَِ٪ یُِل٠ إ٧ٔ

 ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ًِٔلَضا َصاَجَز  ِجَضا ٩ِ٣ٔ أَِرضٔی َوأَ أََِخٔ َٓ ٥ِ َتأِتٔىٔی بٔإِٔنَشإ٪  َٟ ٤ََّا أََتِیَتىٔی بَٔظِیَلإ٪ َو ا َرآَصا إٔبَِزاصٔی٥ُ إ٧ٔ َّ٤٠ََٓ َب٠َِت َت٤ِٔشی 

ا٢َ أَ  َٗ ٔ َوأَِخَس٦َ َخاز٣ّٔا  أجز َٔ ِٟ َّٕ اہللُ یََس ا َٛ َِٟت َخِّْرا  ا َٗ ََٟضا ٣َِضَی٥ِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  َٖ ًَل٦ اِنََصَ ٥ُِٜ یَا بَىٔی ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ت٠َِٔک أ٣ُُّ َٓ بُو صَُزیَِزَة 

٤َائٔ   ٣َأئ اٟشَّ

ری، نب احزؾ اویب ایتخسین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رج



 

 

فملس ےن رفام ا رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےن نیت رمہبت ےک العفہ یھبک وھجٹ ںیہن وبال۔ دف وھجٹ وت اہلل اعتیل یک ذات ےک ےئل ےھت 

وہں۔ دفرسا ہی ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ اک ہی رفامان ہک اؿ وتبں وک اؿ ےک ڑبے تب ےن افر اکی اوہنں ےن ہی رفام ا ہک ںیم امیبر 

وتڑا ےہ افر رسیتا رضحت اسرہ ےک ابرے ںیم اؿ اک فاہعق ہی ےہ ہک رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ اکی اظمل ف اجرب ابداشہ ےک کلم ںیم 

 افر فہ ڑبی وخوصبرت اخوتؿ ںیھت۔ رضحت اربامیہ یلص اہلل ہیلع فملس ےچنہپ افر اؿ ےک اسھت )اؿ یک ویبی( رضحت اسرہ یھب ںیھت

ابداشہ  ےن اینپ ویبی ےس رفام ا ارگ اس اظمل ابد اشہ وک اس ابت اک ملع وہ ایگ ہک وت ریمی ویبی ےہ وت فہ ےجھت ھجم ےس نیھچ ےل اگ افر ارگ فہ

ریمی امالیم نہب ےہ افر اس فتق وپری داین ںیم ریمے افر ریتے العفہ  ھجت ےس وپےھچ وت وت اےس اتبان ہک ہی ریما اھبیئ ےہ ویکہکن وت

وکیئ املسمؿ یھب ںیہن رھپ بج ہی دفونں اس اظمل ابد اشہ ےک کلم ںیم ےچنہپ وت اس ابداشہ ےک المزؾ رضحت اسرہ وک دےنھکی ےک ےیل آؿ 

کلم ںیم اکی ایسی تورت آیئ ےہ وج اہمترے العفہ  ےچنہپ )رضحت اسرہ وک دےنھکی ےک دعب( المزومں ےن ابداشہ ےس اہک ہک اہمترے

یسک ےک القئ ںیہن اس اظمل ابداشہ ےن رضحت اسرہ وک ولبا ایل رضحت اسرہ وک ابداشہ یک رطػ ال ا ایگ وت رضحت اربامیہ یلص اہلل ہیلع 

ےب اایتخر اانپ اہھت رضحت اسرہ  فملس امنز ےک ےیل ڑھکے وہ ےئگ وت بج رضحت اسرہ اس اظمل ابداشہ ےک اپس آ ںیئگ وت اس اظمل ےن

ںیہن دفں یک رطػ ڑباھ ا وت اس اظمل اک اہھت ڑکج د ا ایگ فہ اظمل ےنہک اگل ہک وت اہلل ےس داع رک ہک ریما اہھت لھک اجےئ ںیم ےھجت وکیئ فیلکت 

ز ادہ اس اک اہھت ڑکج د ا ایگ اس ےن رھپ  اگ رضحت اسرہ ےن داع یک اس اک اہھت لھک ایگ رھپ دفابرہ اس اظمل ےن اانپ اہھت ڑباھ ا وت ےلہپ ےس

داع ےک ےیل اسرہ ےس اہک رضحت اسرہ ےن رھپ اس ےک ےیل داع رک دی اس اظمل ےن رسیتی رمہبت رھپ اانپ )اناپک( اہھت ڑباھ ا رھپ یلہپ 

لھک اجےئ اہلل یک مسق! ےھجت یھبک فیلکت دفونں رمہبت ےس ز ادہ اس اک اہھت ڑکج د ا ایگ فہ اظمل ےنہک اگل ہک وت اہلل ےس داع رک ہک ریما اہھت 

داشہ ںیہن دفں اگ رضحت اسرہ ےن داع یک وت اس اک اہھت لھک ایگ افر اس اظمل ےن رھپ اس آدیم وک الب ا ہک وج اسرہ وک ےل آ ا اھت فہ اظمل اب

اہللِ( اطیشین وک ال ا ےہ افر ااسن
ِ
ااُذ ي 
َ
عَت 
ن
ؿ ںیہن ال ا وت اس اظمل ےن رضحت اسرہ وک اےنپ اس المزؾ آدیم ےس ےنہک اگل ہک وت ریمے اپس )اَ

کلم ےس اکنؽ د ا افر رضحت اہرجہ وک یھب اؿ وک دے د ا رضحت اسرہ رضحت اہرجہ وک ےل رک لچ زپںی رضحت اربامیہ یلص اہلل ہیلع 

 اس دب رکدار اظمل اک اہھت ھجم فملس ےن بج اؿ وک داھکی وت ےٹلپ افر اؿ ےس رفام ا ہک ایک وہا رضحت اسرہ ےنہک  ںیگ ریخ ےہ افر اہلل ےن

مَاائِ۔ یہی رضحت اہرجہ اہمتری 
َ
ّ
نس

اِئ ا
َ
ےس رفک د ا افر اس ےن ےھجم اکی اخدہم یھب دولا دی رضحت اوبرہریہ رفامےت ںیہ اے افالد م

 امں ےہ

 اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رجری، نب احزؾ اویب ایتخسین دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صََذا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

َ اہللٔ ٥َ ک ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َتٔش٠ُوَ٪  َػل ِِ ائٔی١َ َي ا٧َِت ب٨َُو إرِٔسَ

َتٔش  ِِ ًَل٦ َي ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٕف َوکَاَ٪ ٣ُوَسی  ٌِ ٔ َب ٔلَی َسِوأَة ُض٥ِ إ ـُ ٌِ اّة ی٨َُِوزُ َب َتٔش١َ ُْعَ ِِ ٍُ ٣ُوَسی أَِ٪ َي اُٟوا َواہللٔ ٣َا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ١ُ َوِحَسُظ 

 َٗ َِٟحَحزُ بَٔثِوبٔطٔ  رَفَّ ا َٓ  ٕ ًَلَی َحَحز ٍَ ثَِوبَُط  َوَؿ َٓ َتٔش١ُ  ِِ ََٓذَصَب ٣َزَّّة َي ا٢َ  َٗ َُّط آَزُر  ٨َا إَّٔلَّ أ٧َ ٌَ و٢ُ ثَِوبٔی ٣َ ُ٘ َح٤ََح ٣ُوَسی بٔأَثَزٔظٔ َي َٓ ا٢َ 

َِٟحَحزُ َحَحزُ ثَِوبٔی حَ  ا٦َ ا َ٘ َٓ اُٟوا َواہللٔ ٣َا ب٤ُٔوَسی ٩ِ٣ٔ بَإِٔض  َ٘ َٓ ٔ ٣ُوَسی  ٔلَی َسِوأَة ائٔی١َ إ َّی ٧ََوَزِت ب٨َُو إرِٔسَ َِٟیطٔ َحزُ َحً ٔ َّی ٧ُٔوَز إ ُس َحً ٌِ َب

ِٟحَ  َّطُ بٔا ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َواہللٔ إ٧ٔ َٗ بّا  ٔ َُضِ َِٟحَحز َٙ بٔا ٔٔ َل َٓ أََخَذ ثَِوبَطُ  َٓ ا٢َ  ًَل٦ َٗ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ُب ٣ُوَسی  ْة َُضِ ٌَ ْة أَِو َسِب ٔ ٧ََسْب ٔستَّ َحز

 ٔ َِٟحَحز  بٔا

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ے یک رشاگمہ وک دےتھکی ےھت افر رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ دحیلعیگ رفام ا یبن ارسالیئ ےک ولگ ےگنن لسغ رکےت ےھت افر اکی دفرس

ںیم لسغ رکےت ےھت وت یبن ارسالیئ ےک ولگ ےنہک ےگل ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک امہرے اسھت لسغ رکےن ںیم یہی زیچ 

ٰیس ہیلع االسلؾ لسغ رک رےہ راکفٹ ےہ ہک اؿ وک قتف یک امیبری ےہ ینعی اؿ ےک ویصخں ںیم  اج ےہ انچہچن اکی رمہبت رضحت وم

ےھت افر اوہنں ےن اےنپ ڑپکفں وک اکی رھتپ رپ راھک وہا اھت، رھتپ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک ڑپکفں وک ےل رک اھبگ زپا رضحت 

ومٰیس ہیلع االسلؾ اس رھتپ ےک ےھچیپ اھبےگ افر ےتہک اجےت ےھت اے رھتپ ریمے ڑپکے دے دے اے رھتپ ریمے ڑپکے دے 

کت ہک ینب ارسالیئ ےک ولوگں ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ یک رشاگمہ وک دھکی ایل افر فہ ےنہک ےگل اہلل یک مسق رضحت ومٰیس  دے اہیں

ہیلع االسلؾ وک وت وکیئ امیبری ںیہن ےہ بج بس ولوگں ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک دھکی ایل وت رھتپ ڑھکا وہ ایگ رضحت ومٰیس ہیلع 

فں وک ڑکپا افر رھتپ وک امرےن ےگل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل یک مسق رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اےنپ ڑپک

 االسلؾ ےک امرےن یک فہج ےس اس رھتپ رپ ھچ  ا است اشنؿ زپ ےئگ

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1650    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟس حذاء ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ حبیب حارثی، یزیس ب٩ زریٍ خ :  راوی

ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا أَبُو و َحسَّ َٗ  ٕٙ ہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی

ا٢َ کَاَ٪ ٣ُوَس  َٗ اصَُزیَِزَة  َٗ َّطُ آَزُر  ائٔی١َ إ٧ٔ ا٢َ ب٨َُو إرِٔسَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٓکَاَ٪ ََّل یَُزی ٣َُتَحزِّّزا  ا٢َ  َٗ ا  ًَل٦ َرُجًّل َحیٔیًّ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٢َ ی 

بُُط ثَوِ  َؼاُظ َيرِضٔ ٌَ طُ بٔ ٌَ َِٟحَحزُ َيِشَعی َواتََّب َٙ ا َٓا٧َِل٠َ  ٕ ًَلَی َحَحز ٍَ ثَِوبطُ  َوَؿ َٓ اَُِتَش١َ ٨ًَِٔس ٣َُویِطٕ  َٓ ٔ َٕ ب َٗ َّی َو ی َحَحزُ ثَِوبٔی َحَحزُ َحً

بَرَّ  َٓ َّٟٔذی٩َ آَذِوا ٣ُوَسی  َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََّل َتُٜو٧ُوا کَا َِٟت یَا أَیَُّضا ا ائٔی١َ َو٧َزَ اُٟوا َوکَاَ٪ ٨ًَِٔس اہللٔ ًَلَی ٣ََْلٕ ٩ِ٣ٔ بَىٔی إرِٔسَ َٗ ا  أَُظ اہللُ ٤٣َّٔ

 َؤجیّضا

اخدل ذحاء دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ومٰیس ہیلع  ییحی نب بیبح احریث، سیدی نب زر،ع

االسلؾ اکی ایحء فاےل آدیم ےھت افر یھبک ربہنہ ںیہن دےھکی ےئگ رافی ےتہک ںیہ ہک یبن ارسالیئ ےن اہک ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک 

 االسلؾ ےن یسک اپین ےک اپس لسغ رکےت فتق اکی رھتپ رپ اےنپ ڑپکے رےھک وت فہ قتف یک امیبری ےہ اکی رمہبت رضحت ومٰیس ہیلع

رھتپ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک ڑپکے ےل رک دفڑ زپا رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ اینپ ال یھ امرےت وہےئ اس ےک ےھچیپ ےلچ افر ےتہک 

ینب ارسالیئ یک اکی امجتع ےک اپس ےس  وہےئ اج رےہ ےھت ریمے ڑپکے اے رھتپ ریمے ڑپکے اے رھتپ افر بج آپ

زگرے افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ اے اامیؿ فاول  م اؿ ولوگں یک رطح ہن وہ اجؤ ہک وہنجں ےن رضحت 

ت ومٰیس ہیلع االسلؾ ومٰیس ہیلع االسلؾ وک فیلکت دی یھت رھپ اہلل ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ وک اؿ یک تمہت ےس ربی رک د ا افر رضح

اہلل اعتٰیل ےک اہں تہب زعت فاےل ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ یک رطػ 

 کلم اوملت ومت اک رفہتش اجیھب ایگ وت بج فہ اؿ ےک اپس آ ا وت رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن کلم اوملت ےک اکی ڑپھت امر د ا سج ےس

 یک رطػ ولاٹ افر اس ےن اہک اے رپفرداگر! آپ ےن ےھجم اکی ا ےس دنبے یک 
ّ
کلم اوملت یک آھکن  لک یئگ وت کلم اوملت اےنپ رب

ؿ رطػ اجیھب ےہ ہک وج رمان ںیہن اچاتہ اہلل اعتٰیل ےن اس یک آھکن ولاٹ دی افر رفام ا دفابرہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ یک رطػ اج افر ا

 اہھت ابمرک اکی ک ل یک تشپ رپ رںیھک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اہھت ےک ےچی س ےن ابؽ آںیئ ےگ رضحت ومٰیس ےس  ہہ ہک اانپ

 ہیلع االسلؾ یک اینت رمع ڑباھ دی اجےئ یگ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر رھپ ایک وہاگ اہلل اعتٰیل ےن رفام ا

ٰیس ےن رعض ایک رھپ ایھب یہس افر رھپ رضحت ومٰیس ےن اہلل اعتٰیل ےس داع امیگن ہک اے اہلل ےھجم ارض رھپ ومت آ اجےئ یگ رضحت وم



 

 

ی ت  

 

دقمس ےس اکی رھتپ ےکنیھپ اجےن ےک افےلص رپ رک دے ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ںیم اس ہگج وہات وت ںیم ںیہمت کب

 یک ربق داھکات۔ارمح ےک ےچی اکی راہتس یک اجبن رضحت ومٰیس 

 ییحی نب بیبح احریث، سیدی نب زر،ع اخدل ذحاء دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ۔ ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک

     1651    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض حرضرت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ًَِبْس أَِخب ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ َر٧َا و 

ا َجائَُط َػ  َّ٤٠َ َٓ ًَل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٔلَی ٣ُوَسی  ٤َِِٟؤت إ ا٢َ أُِرٔس١َ ٠َ٣َُک ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔلَی كَاُوٕض  ٍَ إ َج ًَِی٨َطُ رَفَ  َ أ َ٘ َٔ َٓ َُّٜط 

َٟیِ َر  ٔ ٍِ إ ا٢َ اِرٔج َٗ ًَِی٨َطُ َو َِٟیطٔ  ٔ ا٢َ رَفَزَّ اہللُ إ َٗ ٤َِِٟوَت  ًَِبٕس ََّل یُزٔیُس ا ٔلَی  ا٢َ أَِرَس٠َِتىٔی إ َ٘ َٓ ًَلَی ٣َتِٔن ثَِوٕر بِّطٔ  ٍُ یََسُظ  ـَ َٟطُ َي  ١ِ ُ٘ َٓ طٔ 

 َٗ ا٢َ أَِی َربِّ ث٥َُّ ٣َِط  َٗ ٕ َس٨َْة  َزة ٌِ ِت یَُسُظ بٔک١ُِّ َط َُلَّ ٠َُط ب٤َٔا  َشأ٢ََ اہللَ أَِ٪ یُِس٧َٔیطُ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق َٓ َٓ َٓاِْلَ٪  ا٢َ  َٗ ٤َِِٟوُت  ا٢َ ث٥َُّ ا

٨ُِت ث٥ََّ َِلََریُِت٥ُِٜ  ُٛ ٠َِو  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٕ َسةٔ َر٣َِیّة بَٔحَحز سَّ َ٘ ٤ُِٟ ٙٔ َتِحَت  ا ی ٔ ٔلَی َجا٧ٔٔب اٟرطَّ بَِرُظ إ َٗ

 َٜ ٔ اِل  ثٔیٔب اِِلَِح٤َز

دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس رضحرت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ یلص 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت ومٰیس ےک اپس کلم اوملت )ومت اک رفہتش( آ ا افر رضحت ومٰیس ےس رعض رکےن اگل اے ومٰیس 

یک رطػ ےئلچ رضحت ومٰیس ےن اس رفےتش ےک اکی ڑپھت امر رک اس یک آھکن اکنؽ دی ومت اک رفہتش فاسپ اہلل اعتٰیل یک  اےنپ رب

رطػ ولاٹ افر اس ےن رعض ایک اے رپفرداگر وت ےن ےھجم اکی ا ےس دنبے یک رطػ اجیھب ےہ ہک وج ومت ںیہن اچاتہ افر اس ےن 

آھکن ولاٹ دی افر رفام ا دنبے یک رطػ دفابرہ اج افر اؿ ےس  ہہ ہک ایک آپ زدنیگ اچےتہ ںیہ  ریمی آھکن اکنؽ دی اہلل اعتٰیل ےن اس یک

ارگ آپ زدنیگ اچےتہ ںیہ وت اانپ اہھت ک ل یک تشپ رپ رںیھک س ےن ابؽ آپ ےک اہھت ےک ےچی آںیئ ےگ اےنت اسؽ آپ یک رمع ڑباھ دی 

ےن اہک رھپ ومت ےہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل ہک رھپ ومت ےہ وت اجےئ یگ رضحت ومٰیس ےنہک ےگل ہک رھپ ایک وہاگ اوہنں 

ایھب یہس افر رضحت ومٰیس ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ارض دقمس ےس اکی رھتپ ےکنیھپ اجےن ےک افےلص رپ ریمی رفح 

ی ت  ارمح ےک اپس راےتس ےک اکی اکنانل ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل یک مسق ارگ ںیم اس ہگج ےک اپس وہات وت 

 

ںیم  م وک کب



 

 

 رطػ ومٰیس یک ربق داھکات۔

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس رضحرت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1652    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہظا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضرت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُس َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ و٢ٔ ٨َا 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ٣ُوَسی  ٥َ اہللٔ َػل ٤َِِٟؤت إ َجاَئ ٠َ٣َُک ا

 َٗ أََصا  َ٘ َٔ َٓ ٤َِِٟؤت  ًََِْن ٠َ٣َٔک ا ًَل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٠ََل٥َ ٣ُوَسی  َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ أَٔجِب َربََّک  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ٔلَی اہللٔ ًَ ٠َ٤َُِٟک إ ٍَ ا َج ا٢َ رَفَ

ََٟک  ِبٕس  ًَ ٔلَی  ََّک أَِرَس٠َِتىٔی إ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ الَی  ٌَ ١ِ  َت ُ٘ َٓ ًَِبٔسی  ٔلَی  ٍِ إ ا٢َ اِرٔج َٗ ِی٨َُط َو ًَ َِٟیطٔ  ٔ زَّ اہللُ إ ا٢َ رَفَ َٗ ًَِیىٔی  أَ  َ٘ َٓ ِس  َٗ ٤َِِٟوَت َو ََّل یُزٔیُس ا

 َٓ  ٕ َزة ٌِ ٤َا َتَواَرِت یَُسَک ٩ِ٣ٔ َط َٓ ًَلَی ٣َتِٔن ثَِوٕر  ٍِ یََسَک  ـَ َٓ َِٟحَیاَة  ٨َِت تُزٔیُس ا ُٛ إِٔ٪  َٓ َِٟحَیاَة تُزٔیُس  ََّک َت ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٌٔیُع بَٔضا َس٨َّة 

 َٗ  ٕ َسٔة َر٣َِیّة بَٔحَحز سَّ َ٘ ٤ُِٟ یٕب َربِّ أ٣َِٔتىٔی ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق ا َٓاِْلَ٪ ٩ِ٣ٔ ََقٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ َت٤ُوُت  َٗ َّی اہللُ ث٥َُّ ٣َِط  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

بِرَ  َٗ ِّی ٨ًَِٔسُظ َِلََریُِت٥ُِٜ  ِو أَن َٟ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َواہللٔ  َٜثٔیٔب اِِلَِح٤َز ٙٔ ٨ًَِٔس اِل ی ٔ ٔلَی َجا٧ٔٔب اٟرطَّ  ُظ إ

دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اشہؾ نب ہبنم، رضحرت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رکےن اگل اے ومٰیس اےنپ رب یک رطػ  رفام ا رضحت ومٰیس ےک اپس کلم اوملت )ومت اک رفہتش( آ ا افر رضحت ومٰیس ےس رعض

ےئلچ رضحت ومٰیس ےن اس رفےتش ےک اکی ڑپھت امر رک اس یک آھکن اکنؽ دی ومت اک رفہتش فاسپ اہلل اعتٰیل یک رطػ ولاٹ افر اس ےن 

ؽ دی اہلل رعض ایک اے رپفرداگر وت ےن ےھجم اکی ا ےس دنبے یک رطػ اجیھب ےہ ہک وج ومت ںیہن اچاتہ افر اس ےن ریمی آھکن اکن

اعتٰیل ےن اس یک آھکن ولاٹ دی افر رفام ا دنبے یک رطػ دفابرہ اج افر اؿ ےس  ہہ ہک ایک آپ زدنیگ اچےتہ ںیہ ارگ آپ زدنیگ اچےتہ 

ںیہ وت اانپ اہھت ک ل یک تشپ رپ رںیھک س ےن ابؽ آپ ےک اہھت ےک ےچی آںیئ ےگ اےنت اسؽ آپ یک رمع ڑباھ دی اجےئ یگ رضحت ومٰیس 

ےگل ہک رھپ ایک وہاگ اوہنں ےن اہک رھپ ومت ےہ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےنہک ےگل ہک رھپ ومت ےہ وت ایھب یہس افر رضحت ےنہک 

ومٰیس ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ارض دقمس ےس اکی رھتپ ےکنیھپ اجےن ےک افےلص رپ ریمی رفح اکنانل ر اؽ یلص اہلل ہیلع 

ی ت  ارمح ےک اپس راےتس ےک اکی رطػ ومٰیس یک ربق داھکات۔فملس ےن رفام ا اہلل یک مسق ارگ 

 

 ںیم اس ہگج ےک اپس وہات وت ںیم  م وک کب



 

 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، اشہؾ نب ہبنم، رضحرت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1653    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اسحاٚ ٣ح٤س ب٩ یحٌی ًبساٟززاٚ، حرضت ٤ٌ٣ز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ َحسَّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح َِٟحٔسیٔث  َٗ ٤َْز ب٤ِٔٔث١ٔ صََذا ا ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا   َیِحٌَی َحسَّ

 اوب ااحسؼ دمحم نب ییحی دبعارلزاؼ، رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ

 اوب ااحسؼ دمحم نب ییحی دبعارلزاؼ، رضحت رمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ز، زہْر ب٩ رحب، ححْن ب٩ ٣ثىی ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوس٤٠ہ ابو اسحاٚ ٣ح٤س ب٩ یحٌی ًبساٟززاٚ، ٣ٌ :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٓـ١ ہاطِم ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَ  ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا حَُحُِْن ب٩ُِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ١ٔ بٔی َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة 

 ًِ ُ ُط أ َٟ ّة  ٌَ زُٔق ٔس٠ِ ٌِ ا٢َ بَِی٤َ٨َا یَُضوزٔیٌّ َي َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِِلَِْعَ  ٩ًَِ َِٟضأطِٔمِّ  ٥ِ یَزَِؿطُ ا َٟ َصطُ أَِو  ٔلَی بَٔضا َطِیّئا ََکٔ

 َّٟ ا٢َ ََّل َوا َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ٠ََل٥َ َوِجَضطُ َطکَّ  َٓ ُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٌَ َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟبرَشٔ  ًَلَی ا ًَل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ٔذی اِػَلفَی ٣ُوَسی 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟبرَشٔ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی ا ًَل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َّٟٔذی اِػَلفَی ٣ُوَسی  و٢ُ َوا ُ٘ ا٢َ َت ََٓذصََب  بََِْن أَِهضُ َٗ ا٢َ  َٗ ز٧َٔا 

ِضّس  ًَ ّة َو أس٥ٔ إٔ٪َّ لٔی ذ٣َّٔ َ٘ ِٟ ا٢َ َیا أَبَا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟیُضوزٔیُّ إ ا٢َ ا َ٘ َٓ َل٥َ َوِجهٔی  َٟ ًَُٓلْ٪  ا٢َ  َٗ ا َو

ََٟل٤َِت َوِجضَ   ٥َ ٥َٟٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَل٦  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َّٟٔذی اِػَلفَی ٣ُوَسی  ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َوا َٗ ا٢َ  َٗ ُط 

ُب  ـَ َِ ِٟ َٖ ا َّی ُْعٔ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟبرَشٔ َوأ٧ََِت بََِْن أَِهُضز٧َٔا  ٠ُوا ا ِـّ َٔ ا٢َ ََّل ُت َٗ  فٔی َوِجضٔطٔ ث٥َُّ 

٤َاَوأت َو٩ِ٣َ فٔی اِِلَِرٔق إَّٔلَّ ٩ِ٣َ َط بَ  ُٙ ٩ِ٣َ فٔی اٟشَّ ٌَ َیِؼ َٓ ورٔ  ُذ فٔی اٟؼُّ َٔ َُّط ی٨ُِ إ٧ٔ َٓ ُذ ٓٔیطٔ َِْن أ٧َِبَٔیأئ اہللٔ  َٔ ا٢َ ث٥َُّ ی٨ُِ َٗ اَئ اہللُ 



 

 

٠َِیطٔ  ًَ إَٔذا ٣ُوَسی  َٓ ٌَٔث  ٢ٔ ٩ِ٣َ بُ ٌَٔث أَِو فٔی أَوَّ ٢َ ٩ِ٣َ بُ وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ ی  تٔطٔ  أَُِخَ َ٘ ٌِ ًَل أَِزرٔی أَحُؤسَب بَٔؼ َٓ زِٔغ  ٌَ ِٟ ًَل٦ آخْٔذ بٔا اٟشَّ

ًَل٦ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َّی  ١ُ ٩ِ٣ٔ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣ًَ ـَ ِٓ ُٗو٢ُ إٔ٪َّ أََحّسا أَ ِبلٔی َوََّل أَ َٗ ٌَٔث  ورٔ أَِو بُ  َیِو٦َ اٟلُّ

 نب ینثم دبعازعل

 

 
 
ح ب
خ

سی نب دبعاہلل نب اوبہملس دبعاہلل نب لضف اہیمش اوب ااحسؼ دمحم نب ییحی دبعارلزاؼ، رمعم، زریہ نب رحب، 

دبعارلنمح رضحت اوبرپریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی اانپ ھچک اسامؿ  چی راہ اھت بج اس وک اس ےک اسامؿ یک 

ےہ وہیدی ےن اہک ںیہن افر مسق ےہ  ھچک  تمی دی یئگ وت اس ےن اےس اندنسپ ایک  ا فہ اس  تمی رپ رایض ہن وہا رافی دبع ازعلسی وک کش

اس ذات یک سج ےن رضحت ومٰیس وک  ماؾ ااسنونں رپ تلیضف اطع رفامیئ ااصنر ےک اکی آدیم ےن بج وہیدی یک ہی ابت  ین وت اس 

اطع رفامیئ  ےن وہیدی وک رہچے رپ ڑپھت امرا افر اہک ہک وت اتہک ےہ ہک مسق اس ذات یک سج ےن رضحت ومٰیس وک  ماؾ ااسنونں رپ تلیضف

الحہکن ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس اہمترے درایمؿ وموجد ںیہ فہ وہیدی ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ایگ افر رعض رکےن اگل اے 

ااب ااقلمس! ےب کش ںیم ذیم وہں افر ےھجم اامؿ دی یئگ ےہ افر اس ےن اہک ہک الفں آدیم ےن ریمے رہچے رپ ڑپھت امرا ےہ ر اؽ یلص 

 فملس ےن اس آدیم ےس رفام ا وت ےن اس ےک رہچے رپ ڑپھت ویکں امرا ےہ اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع

فملس ! اس وہیدی ےن ہی اہک اھت ہک اس ذات یک مسق سج ےن رضحت ومٰیس وک  ماؾ ااسنونں رپ تلیضف اطع رفامیئ ہکبج آپ امہرے 

ہیلع فملس ہصغ ںیم آ ےئگ اہیں کت ہک ہصغ ےک آاثر آپ ےک رہچے ںیم اچہپےن ےئگ رھپ آپ  درایمؿ وموجد ںیہ ر اؽ یلص اہلل

ےن رفام ا  م ےھجم اہلل ےک ویبنں ےک درایمؿ تلیضف ہن دف ویکہکن سج فتق وصر وھپاکن اجےئ اگ وت  ماؾ آامسونں افر زنیم فاولں ےک 

رمہبت وصر وھپاکن اجےئ اگ وت بس ےس ےلہپ ںیم وہں اگ وت رضحت ومٰیس  وہش اڑ اجںیئ اگ  ااےئ اس ےک ہک ےسج اہلل اچےہ رھپ دفرسی

 وک ںیم دوھکیں اگ ہک فہ رعش وک ڑکپے وہےئ ںیہ افر ںیم ںیہن اجاتن ہک وطر ےک دؿ یک وہیبیش ںیم اؿ اک اسحب ایل ایگ  ا فہ ھجم ےس ےلہپ

  ہیلع االسلؾ ےس الضف ےہااھٹےئ ےئگ افر ںیم ہی ںیہن اتہک ہک وکیئ آدیم یھب رضحت ویسن نب یتم

 نب ینثم دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس دبعاہلل نب لضف اہیمش  :  رافی
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اوب ااحسؼ دمحم نب ییحی دبعارلزاؼ، رمعم، زریہ نب رحب، 

 دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہا٣ح٤س ب٩ حات٥، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ حرضت ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة بَٔضَذ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٔ َسَواّئ و َحسَّ  ا اِْلِٔس٨َاز



 

 

س دنس ےک اسھت ایس دمحم نب اح م، سیدی نب اہرفؿ، دبعازعلسی نب اوبہملس رضحت دبعازعلسی نب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ا

 رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ

 دمحم نب اح م، سیدی نب اہرفؿ، دبعازعلسی نب اوبہملس رضحت دبعازعلسی نب ایب ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاضفلئ اک ایب :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ابوبرک ب٩ نرض يٌ٘وب ب٩ ابزہی٥ ابی اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًبساٟزح٩٤ اْعد ، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی ُز  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ٕب َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ َصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َضإب 

ا٢َ اِسَتبَّ َرُجًَلٔ٪ َر  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِِلَِْعَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ٔ َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َِٟیُضوز ُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

َّٟذٔ  َِٟیُضوزٔیُّ َوا ا٢َ ا َٗ ٤ََْٟٔن َو ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل َّٟٔذی اِػَلفَی ٣َُح٤َّ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ َوا ٠َِیطٔ ا ًَ ی اِػَلفَی ٣ُوَسی 

 ٍَ َٓ ا٢َ رَفَ َٗ ٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ ًَلَی ا ًَل٦  َّی اہللُ  اٟشَّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟیُضوزٔیُّ إ ََٓذَصَب ا َِٟیُضوزٔیِّ  ٠ََل٥َ َوِجَط ا َٓ َٔک  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ یََسُظ ٨ًَِٔس ذَٟ ا

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٔ ا أَِخبََرُظ ب٤َٔا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظٔ َوأ٣َِز َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ إٔ٪َّ  َوَس٠َّ ًَ َٓ ًَلَی ٣ُوَسی  ِّرُونٔی  ٥َ ََّل تَُدْ

ًَل أَِزرٔی أَکَاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ  َٓ زِٔغ  ٌَ ِٟ إَٔذا ٣ُوَسی بَاكْٔع بَٔحا٧ٔٔب ا َٓ  ُٙ ی ٔٔ ٢َ ٩ِ٣َ ُي وُ٪ أَوَّ ُٛ َ أ َٓ وَ٪  ُ٘ ٌَ ِبلٔی أ٦َِ ا٨َّٟاَض َيِؼ َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ ٌٔ َػ

٩ِ اِسَتِثىَی اہللُ   کَاَ٪ ٤٣َّٔ

 وقعیب نب اربمیہ ایب انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح دبعارلنمح ارعج اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل زریہ نب رحب، اوبرکب نب رضن

ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دف آدیم ڑگھج زپے اکی آدیم وہیدویں ںیم ےس اھت افر اکی آدیم 

سج ےن رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس وک  ماؾ اہجونں رپ تلیضف اطع  املسمونں ںیم ےس اھت املسمؿ آدیم ےن مسق ےہ اس ذات یک

رفامیئ افر وہیدی آدیم ےنہک اگل اس ذات یک مسق سج ےن رضحت ومٰیس وک  ماؾ اہجونں رپ تلیضف اطع رفامیئ رافی ےتہک ںیہ ہک املسمؿ 

یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ایگ افر آپ وک اس یک ربخ دی وج ےن اانپ اہھت ااھٹ رک وہیدی ےک رہچے رپ اکی ڑپھت امرا وت وہیدی آدیم ر اؽ 

اس ےک افر املسمؿ ےک درایمؿ اعمہلم شیپ آ ا وت ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم رضحت ومٰیس رپ تلیضف ہن دف ویکہکن رفز 

رضحت ومٰیس وک رعش اک اکی وکہن  ماتم ولوگں ےک وہش اڑ اجںیئ ےگ افر بس ےس ےلہپ ںیم وہں اگ ےسج وہش آےئ اگ وت ںیم 



 

 

ڑکپے وہےئ دوھکیں اگ افر ںیم ںیہن اجاتن ہک رضحت ومٰیس ےک وہش اڑ ےئگ ےھت افر فہ ھجم ےس ےلہپ وہش ںیم آ ےئگ  ا فہ اؿ ںیم 

 ےس ےھت نج وک اہلل اعتٰیل ےن ینثتسم راھک۔

 نب دبعارلنمح دبعارلنمح ارعج ، رضحت اوبرہریہ زریہ نب رحب، اوبرکب نب رضن وقعیب نب اربمیہ ایب انب اہشب اوبہملس :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوبرک ب٩ اسحاٚ ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٌیس ب٩ ٣شیب  :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ارٔمٔیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔس  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی و َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ اََّل أَِخبََر٧َا أَبُو ا َٗ  َٙ َح

 ٔ ٤ُِِٟش٠ ا٢َ اِسَتبَّ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَس ٔ أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َِٟیُضوز ٤َْٔن َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ب٤ِٔٔث١ٔ  ٕس  ٌِ  َحٔسیٔث إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ بیعش زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ 

کی آدیم ےک درایمؿ ڑگھجا ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس اکی آدیم افر وہیدویں ںیم ےس ا

 وہا افر رھپ آےگ ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک یک۔

دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ بیعش زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح دیعس نب ر بی رضحت  :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس ابواح٤س زبْری سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی حرضت ابوسٌس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ و  ٤ِزٔو ب٩ِٔ یَِحٌَی  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَِْرٔیُّ َحسَّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ُِٟدِسرٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس بٔیطٔ 



 

 

ِس ُٟٔل٥َ َوِجُضطُ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ یَُضوزٔیٌّ إ ًَل  َٗ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ىَی َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ  ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َٚ ا َوَسا

ورٔ  ةٔ اٟلُّ َ٘ ٌِ َتفَی بَٔؼ ِٛ ِبلٔی أَِو ا َٗ  َٚ ا َٓ َ أ َٓ  َٙ ٌٔ ٩ِ َػ  أَِزرٔی أَکَاَ٪ ٤٣َّٔ

 اکی وہیدی آدیم یبن یلص رمعف اندق اوبادمح زریبی ایفسؿ، رمعف نب ییحی رضحت اوبدعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا سج ےک رہچے رپ ڑپھت امرا ایگ اھت افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح ذرک یک افر اس ںیم ےہ ہک آپ ےن 

 یک فہج ےس رفام ا ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ اؿ ںیم ےس ےھت ہک نج ےک وہش اڑ ےئگ ےھت افر ھجم ےس ےلہپ وہش ںیم آ ےئگ  ا وطر یک وہیبیش

 اافتکء رک ایل ایگ۔

 رمعف اندق اوبادمح زریبی ایفسؿ، رمعف نب ییحی رضحت اوبدعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیم ۔ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ

     1659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، اب٩ ٤٧ْر، ابی سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ یحٌی ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُس   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َیاَ٪ ح و َحسَّ ِٔ

ِّرُوا بَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل تَُدْ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٔسیٔث اب٩ِٔ َِْن اِِل٧َِبَٔیأئ َوفٔی حَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ 

ثَىٔی أَبٔی ٤ِزٔو ب٩ِٔ َیِحٌَی َحسَّ ًَ  ٕ  ٤َُ٧ِْر

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب ریمن، ایب ایفسؿ، رمعف نب ییحی اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ یلص 

 ہن دف۔

 

لی ت

 

ض
ف
 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےھجم اایبنء رکاؾ ےک درایمؿ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، انب ریمن، ایب ایفسؿ، رمعف نب ییحی اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ہساب ب٩ خاٟس طیبا٪ ب٩ رفور ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٨انی س٠امی٪ تیِم، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ازُ  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َوَطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر  ث٨ََا َصسَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َحسَّ َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ِٟب٨َُانٔیِّ َوُس٠َامِیَ ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ب٩ُِ َس٤َ٠ََة 

ًَلَی ٣ُوَسی إب ٣ََزِرُت  ا٢َ أََتِیُت َوفٔی رَٔوایَٔة صَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٜثٔیٔب  ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َی بٔی ٨ًَِٔس اِل ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ

 َ ٔ اِِل بِرٔظ َٗ ِّی فٔی  ائ٥ْٔ ُيَؼل َٗ ٔ َوصَُو   ِح٤َز

دہاب نب اخدل ابیشؿ نب رففخ امحد نب ہملس اثتب انبین امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ےک اپس ےس زگرا اس ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم آ ا افر دہاب یک رفاتی ںیم ےہ ہک رعماج یک رات ںیم رضحت ومٰیس

ی ت  ارمح ےک اپس اینپ ربق ںیم ڑھکے وہےئ امنز زپھ رےہ ےھت۔

 

 احؽ ںیم ہک رضحت ومٰیس کب

 دہاب نب اخدل ابیشؿ نب رففخ امحد نب ہملس اثتب انبین امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪ ًلی ب٩ خرش٦ ًیسٰی اب٩ یو٧ص ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، س٠امی٪ تیِم ا٧ص، ابوبرک ب٩ ا :  راوی

 سٔیا٪، س٠امی٪ تیِم حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  ىٔی اب٩َِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ٌِ ٦ٕ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی َي ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ث٨ََا  َ٪ و َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ص٤َُا  ث٨ََا َجزٔیْز لِٔکَ

 ٩ًَِ َِّیِٔمِّ  َ٪  اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُت أ٧ََٕص ح و َحسَّ ٌِ َِّیِٔمِّ َس٤ٔ اٟت

 ِّ ًَلَی ٣ُوَسی َوصَُو ُيَؼل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََزِرُت  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ًٔیَسی ٣ََزِرُت أََنّشا َي بِرٔظ َٗ ی فٔی 

َی بٔی ِی٠ََة أرُِسٔ َٟ 

یلع نب رشخؾ ٰیسیع انب ویسن امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، امیلسؿ یمیت اسن، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ ایفسؿ، امیلسؿ یمیت 

 فملس ےن اراشد رفام ا ںیم رضحت ومٰیس ےک اپس ےس زگرا اس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ یلص اہلل ہیلع

رفام ا ہک رعماج یک  احؽ ںیم ہک رضحت ومٰیس اینپ ربق ںیم امنز زپھ رےہ ےھت ٰیسیع یک رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 رات ںیم زگرا۔

ؿ یمیت اسن، اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ ایفسؿ، امیلسؿ یلع نب رشخؾ ٰیسیع انب ویسن امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، امیلس :  رافی

 یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...یسک دنبےویسن ہیلع االسلؾ ےک ابرے ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؾ ہک ریمے 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےس رتہب وہ ۔ ویسن ہیلع االسلؾ ےک ابرے ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؾ ہک ریمے یسک دنبے ےک ےیل انمبس ںیہن ہک فہ ےہک ہک ںیم رضحت ویسن

     1662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، سٌس ب٩ ابزہی٥ ح٤یس ب٩ ابوبرک ب٩ اب :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  اُٟوا َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ُس ب٩ُِ جَ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یَُحسِّ ُت ح٤َُِیَس ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ا٢َ َس َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ٌَ ٔ الَی ََّل ی٨ََِبغٔی ٟ ٌَ ىٔی اہللَ َتَباَرَک َوَت ٌِ ٠َِیطٔ َي ًَ َّی  و٢َ أ٧ََا َخِْْر ٩ِ٣ٔ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣ًَ ُ٘ ِبسٔی أَِ٪ َي ٌَ ٔ َّی ٟ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ِبٕس لٔی و 

َبةَ  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة ٣َُح٤َّ َٗ ًَل٦   اٟشَّ

اربمیہ دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتٰیل ےن رفام ا ریمے یسک دنبے ےک ےیل ہی انمبس ںیہن ہک فہ ہی ےہک ہک 

 ںیم رضحت ویسن نب یتم ہیلع االسلؾ ےس رتہب وہں۔

 نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربمیہ دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک وقؾ ہک ریمے یسک دنبے ےک ےیل انمبس ںیہن ہک فہ ےہک ہک ںیم رضحت ویسن ےس رتہب وہ ۔ویسن ہیلع االسلؾ ےک ابرے ںیم یبن 

     1663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ض رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ابوًاٟیہ حرضت اب٩ ًبا :  راوی

 ٨ًہ

رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط  َحسَّ



 

 

٥ًَِّ ٧َبٔیِّ  ثَىٔی اب٩ُِ  و٢ُ َحسَّ ُ٘ أَٟیٔة َي ٌَ ِٟ ُت أَبَا ا ٌِ ٠ًََِیطٔ َس٤ٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَبَّإض  ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٥ُِٜ َػل

ٔلَی أَبٔیطٔ  َّی َوَنَشَبطُ إ و٢َ أ٧ََا َخِْْر ٩ِ٣ٔ یُو٧َُص ب٩ِٔ ٣ًَ ُ٘ ِبٕس أَِ٪ َي ٌَ ٔ ا٢َ ٣َا ی٨ََِبغٔی ٟ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوباعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص دمحم نب ینثم انب اشبر انب ینثم دمحم نب

اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا یسک دنبے ےک ےیل انمبس ںیہن ہک فہ ہی ےہک ہک ںیم رضحت ویسن نب یتم ہیلع االسلؾ ےس رتہب وہں 

 یک رطػ وسنمب ایک۔افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اؿ ےک ابپ 

 دمحم نب ینثم انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اوباعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ویفس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ویفس ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1664    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ب٩ سٌیس ًبساہلل ابوسٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا ُزصَ  ٩ًَِ ًُ َحسَّ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ بَِیٔس اہللٔ أَِخبََرنٔی ِْرُ ب٩ُِ رَحِ

ا٢َ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أََِکَ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ٩ًَِ صََذا َس َِٟیَص  اُٟوا  َٗ اص٥ُِ  َ٘ ا٢َ أَِت َٗ ٦ُ ا٨َّٟأض 

 ًَ َِٟیَص  اُٟوا  َٗ ُٕ ٧َٔيیُّ اہللٔ اب٩ُِ ٧َٔيیِّ اہللٔ اب٩ِٔ ٧َٔيیِّ اہللٔ اب٩ِٔ َخ٠ٔی١ٔ اہللٔ  ُیوُس َٓ ا٢َ  َٗ ازٔٔ٪ َنِشأََُٟک  ٌَ ٩ِ ٣َ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ِ َصَذا َنِشأََُٟک 

َزٔب َتِشأَُٟونٔی خَٔیاُر  ٌَ ِٟ ُضواا ُ٘ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ خَٔیاُرص٥ُِ فٔی اِْلِٔسًَل٦ٔ إَٔذا   ص٥ُِ فٔی ا

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب دیعس ییحی نب دیعس دبعاہلل اوبدیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 بس ےس ز ادہ ہمرؾ زعمز وکؿ ےہ آپ ےن رفام ا وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ! ولوگں ںیم ےس

بس ےس ز ادہ اہلل ےس ڈرےن فاال وہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک مہ آپ ےس اس اک  ااؽ ںیہن رکےت آپ ےن رفام ا فہ وت رضحت 

ےت ںیہ احصہب رکاؾ ےن رعض ویفس ہیلع االسلؾ ںیہ وج ہک اہلل ےک یبن ںیہ اہلل ےک یبن ےک ےٹیب ںیہ رضحت لیلخ اہلل ہیلع االسلؾ ےک وپ 

ایک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس اک یھب  ااؽ ںیہن رکےت آپ ےن رفام ا رھپ  م ھجم ےس رعب ےک ولیبقں ےک ابرے ںیم وپےتھچ 



 

 

 وہ فہ وج زامہن اجتیلہ ںیم رتہب ےھت فہ امالؾ ےک زامہن ںیم یھب رتہبنی ولگ ںیہ ہکبج فہ ولگ دنی یک ھجمس احلص رک ںیل

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب دیعس ییحی نب دیعس دبعاہلل اوبدیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زرک  ا ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

  اک ایبؿاضفلئ :   ابب

 زرک  ا ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1665    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس٠َ  ث٨ََا َح٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا صَسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّى اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤ََة 

یَّاُء ٧َحَّاّرا ا٢َ کَاَ٪ َزََکٔ َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 فملس ےن رفام ا دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ یلص اہلل ہیلع

 زرک ا ہیلع االسلؾ ڑبیئھ ےھت

 دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1666    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ٧اٗس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبیساہلل ب٩ سٌیس ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، اب٩ ًیی٨ہ اب٩ ٤ًز سٔیا٪ ب٩  :  راوی

 ت سٌیس ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار حرض

ٌٔیٕس َو٣ُ  َِٟح٨َِولٔیُّ َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٕس ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ُض٥ِ  ِّیُّ ک٠ُُّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا َح٤َّ



 

 

ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی  ِٔ ٠ُُِٗت َّٔلب٩ِٔ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٤ًَِزُو ب٩ُِ زٔی٨َإر  ث٨ََا  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًََُز َحسَّ

َِٟیَص صَُو ٣ُوَسی َػ  ائٔی١َ  ًَل٦ َػاحَٔب بَىٔی إرِٔسَ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ِٟبٔکَالٔیَّ َیز٥ًُُِ أَ٪َّ ٣ُوَسی  ا ا ّٓ ًَل٦  احَٔب ًَبَّإض إٔ٪َّ ٧َِو ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َِٟدرٔضٔ  ا

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕب َي ٌِ َٛ ُت أُبَیَّ ب٩َِ  ٌِ ًَُسوُّ اہللٔ َس٤ٔ َذَب  َٛ ا٢َ  َ٘ ٠َِیطٔ َٓ ًَ ا٦َ ٣ُوَسی  َٗ و٢ُ  ُ٘  َي

 ًِ ُشئ١َٔ أَیُّ ا٨َّٟأض أَ َٓ ائٔی١َ  ًَل٦ َخٔلیّبا فٔی بَىٔی إرِٔسَ أَِووَی اٟشَّ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٥َ٠ِ إ ٌٔ ِٟ ٥ِ یَزُزَّ ا َٟ ٠َِیطٔ إٔذِ  ًَ َتَب اہللُ  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ أ٧ََا أَ َ٘ َٓ  ٥ُ٠َ

َٕ لٔی ِی َٛ ا٢َ ٣ُوَسی أَِی َربِّ  َٗ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣َٔک  ی٩ِٔ صَُو أَ َِٟبَِحَ ٍٔ ا ِبّسا ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔی ب٤َِٔح٤َ ًَ َِٟیطٔ أَ٪َّ  ٔ ُط اِح٤ٔ  اہللُ إ َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ١ِ حُوّتا فٔی بٔطٔ 

َح١َ٤َ ٣ُ  َٓ ٍُ ب٩ُِ ٧ُوٕ٪  َتاُظ َوصَُو یُوَط َٓ ُط  ٌَ ٣َ َٙ َٙ َوا٧َِل٠َ ا٧َِل٠َ َٓ ُضَو ث٥ََّ  َٓ ُِٟحوَت  ُ٘ٔس ا ِٔ َحِیُث َت َٓ ًَل٦ حُوّتا فٔی ٣َِٜٔت١ٕ  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ وَسی 

 َٗ َة رَفَ رِخَ َّی أََتَیا اٟؼَّ َتاُظ ی٤َِٔظَیأ٪ َحً َٓ َٙ صَُو َو ٤َِِٟٜٔت١ٔ ٣َِٜٔت١ٕ َوا٧َِل٠َ ُِٟحوُت فٔی ا َب ا َٓاِؿرَطَ َتاُظ  َٓ ًَل٦ َو ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َس ٣ُوَسی 

َّی کَاَ٪ ٣ِٔث١َ ا ٤َِٟأئ َحً ٨ًَُِط ٔجزِیََة ا ا٢َ َوأ٣ََِشَک اہللُ  َٗ َِٟبَِحٔ  َم فٔی ا َ٘ َش َٓ ٤َِِٟٜٔت١ٔ  َد ٩ِ٣ٔ ا َّی ََخَ بّا َحً َٓکَاَ٪ ٠ُِٟٔحؤت رَسَ  ٔٚ ا ٟلَّ

 َٓ ا أَِػَبَح ٣ُ َوکَاَ٪ ٤ُٟٔوَسی َو َّ٤٠َ َٓ َِٟی٠َتٔض٤َٔا َو٧َٔسَی َػاحُٔب ٣ُوَسی أَِ٪ یُِدبٔرَُظ  َة َیِو٣ٔض٤َٔا َو ا َب٘ٔیَّ َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ًََحّبا  ٠َِیطٔ َتاُظ  ًَ وَسی 

َّی ٥َِٟ َی٨َِؼِب َحً ا٢َ َو َٗ ٧َا َصَذا َنَؼّبا  َٟ٘ٔی٨َا ٩ِ٣ٔ َسرَفٔ ِس  َ٘ َٟ َتاُظ آت٨َٔا ََُسائ٨ََا  َٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ًَل٦  ا٢َ  اٟشَّ َٗ َّٟٔذی أ٣َُٔز بٔطٔ  ٤َِٟکَاَ٪ ا َجاَوَز ا

ُظ  ِیَلاُ٪ أَِ٪ أَذَُِکَ ُِٟحوَت َو٣َا أَِنَشا٧ٔیُط إَّٔلَّ اٟظَّ ِّی َنٔشیُت ا إٔن َٓ ةٔ  رِخَ ٔلَی اٟؼَّ ا٢َ أََرأَیَِت إٔذِ أََوی٨َِا إ َٗ ًََحّبا  َِٟبَِحٔ  َواتََّدَذ َسبٔی٠َُط فٔی ا

َٓاِر   ّٔ ٨َّا ٧َِب ُٛ ٠ًََِیطٔ ٣ُوَسی َذَٟٔک ٣َا  ی  أَی َرُجًّل ٣َُشطًّ َة رَفَ رِخَ َّی أََتَیا اٟؼَّ أ٪ آثَاَرص٤َُا َحً ؼَّ ُ٘ ا٢َ َي َٗ َؼّؼا  َٗ ًَلَی آثَارٔص٤َٔا  ا  َتسَّ

ا٢َ ٣ُوَسی بَىٔی  َٗ ا٢َ أ٧ََا ٣ُوَسی  َٗ ًَل٦ُ  َّی بٔأَِرٔؿَک اٟشَّ َِٟدرٔضُ أَن َُٟط ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ ٣ُوَسی   ٥َ َش٠َّ َٓ ابَٔثِوٕب  ا٢َ إرِٔسَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ئٔی١َ 

 ٔ ٨٤َ َّ٠ًَ ًَلَی ٥ٕ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اہللٔ  ٤ُ٠ًَِطُ َوأ٧ََا  َٜطُ اہللُ ََّل أَ ٤َ َّ٠ًَ ًَلَی ٥ٕ٠ًِٔ ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اہللٔ  ََّک  ٠َِیطٔ إ٧ٔ ًَ َٟطُ ٣ُوَسی  ا٢َ  َٗ ٤ُ٠َطُ  ٌِ یطٔ ََّل َت

ا ًُ  ٤َِّ٠ىٔی ٤٣َّٔ ٌَ ًَلَی أَِ٪ ُت َک  ٌُ ٔ ًَل٦ ص١َِ أَتَّب ٥َِٟ تُٔحِم اٟشَّ ًَلَی ٣َا  َٕ َتِؼبٔرُ  ِی َٛ ٍَ ٣َعَٔی َػبِّرا َو ٩َِٟ َتِشَتٔلی ََّک  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٤ِِّ٠َت ُرِطّسا 

َتىٔ  ٌِ إِٔ٪ اتََّب َٓ َِٟدرٔضُ  َٟطُ ا ا٢َ  َٗ ََٟک أ٣َِّزا  ًِٔصی  ا٢َ َسَتحُٔسنٔی إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َػابّٔزا َوََّل أَ َٗ ٩ًَِ َط بٔطٔ ُخبِّرا  ِٟىٔی  َ ًََٓل َتِشأ َّی ی  ِیٕئ َحً

٤َزَِّت بٔض٤َٔ  َٓ َِٟبَِحٔ  ًَلَی َساح١ٔٔ ا َِٟدرٔضُ َو٣ُوَسی َی٤ِٔظَیأ٪  َٙ ا َٓا٧َِل٠َ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا  ََٟک ٨ِ٣ٔطُ ذَِٔکّ َٓک٤ََّ٠َاص٥ُِ أَِ٪ أُِحٔسَث  ٔٔی٨َْة  ا َس

 ٔ َِٟدرٔضُ إ ٤ََس ا ٌَ َٓ ٔ ٧َِو٢ٕ  ِْر َِ ََٓح٠٤َُوص٤َُا بٔ َِٟدرٔضَ  ُٓوا ا َز ٌَ َٓ ِو٦ْ َیِح٠ٔ٤ُوص٤َُا  َٗ َُٟط ٣ُوَسی  ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ًَ ٨َزَ َٓ ٔٔی٨َٔة  َِٟوأح اٟشَّ َِٟوٕح ٩ِ٣ٔ أَ لَی 

ا٢َ  َٗ ِس ٔجئَِت َطِیّئا إ٣ِّٔزا  َ٘ َٟ َٚ أَص٠ََِضا  ٔ ز ِِ َتَضا ُٟٔت ِٗ رَخَ َٓ ٔٔی٨َتٔض٥ِٔ  ٔلَی َس ٤ًََِسَت إ ٔ ٧َِو٢ٕ  ِْر َِ ٍَ َح٠٤َُو٧َا بٔ ٩َِٟ َتِشَتٔلی ََّک  ١ُِٗ إ٧ٔ ٥ِ أَ َٟ  أَ

بَِی٤َ٨َا ص٤َُ ٣َعَٔی َػبِرّ  َٓ ٔٔی٨َٔة  َجا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا ث٥َُّ ََخَ ىٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ًُرِسّ ِ٘ ٔ ا٢َ ََّل تَُؤاخِٔذنٔی ب٤َٔا َنٔشیُت َوََّل تُزِص َٗ ًَلَی ا  ا ی٤َِٔظَیأ٪ 

 َ٘ َٓ  ٔ ُط بَٔیٔسظ ٌَ َت٠َ ِٗ ا َٓ َِٟدرٔضُ بَٔزأِٔسطٔ  أََخَذ ا َٓ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٍَ ا ُب ٣َ ٌَ اح١ٔٔ إَٔذا ًَُُل٦ْ َی٠ِ ّشا َزاَٛٔیّة اٟشَّ ِٔ َت٠َِت َن َٗ ا٢َ ٣ُوَسی أَ َ٘ َٓ َت٠َُط 



 

 

 ٔ ا٢َ َوصَٔذظ َٗ ٍَ ٣َعَٔی َػبِّرا  ٩َِٟ َتِشَتٔلی ََّک  ََٟک إ٧ٔ  ١ُِٗ ٥ِ أَ َٟ ا٢َ أَ َٗ ا  ِس ٔجئَِت َطِیّئا ٧رُِکّ َ٘ َٟ ٕص  ِٔ ٔ َن ِْر َِ ا٢َ إِٔ٪  بٔ َٗ أََطسُّ ٩ِ٣ٔ اِِلُولَی 

 ٔ ًَل ُتَؼاح َٓ َسَصا  ٌِ ٩ًَِ َطِیٕئ َب ُِٟتَک  َ ٤َا أَص٠ََِضا َسأ ٌَ یَٕة اِسَتِل َّی إَٔذا أََتَیا أَص١َِ ََقِ ا َحً َ٘ َٓا٧َِل٠َ ِّی ًُِذّرا  َُٟسن َت ٩ِ٣ٔ  ِِ ِس ب٠ََ َٗ ِبىٔی 

 ٔ َِٟدرٔضُ ب ا٢َ ا َٗ و٢ُ ٣َائ١ْٔ  ُ٘ ا٣َطُ َي َٗ َ أ َٓ فَّ  َ٘ َوَجَسا ٓٔیَضا ٔجَساّرا یُزٔیُس أَِ٪ ی٨َِ َٓ ُٔوص٤َُا  یِّ ـَ أَبَِوا أَِ٪ ُي ََٜذآَ ٔ َص ُط  َیٔسظ َٟ ا٢َ  َٗ ا٣َُط  َٗ َ أ َٓ

ا٢َ َصَذا رٔفَ  َٗ ٠َِیطٔ أَِجّزا  ًَ ََٟتدِٔذَت  ِو ٔطئَِت  َٟ ٤ٌُٔو٧َا  ٥ِ یُِل َٟ ُٔو٧َا َو یِّ ـَ ٥ِ٠َ يُ َٓ ِو٦ْ أََتِی٨َاص٥ُِ  َٗ ئَُک ٣ُوَسی  ُٚ بَِیىٔی َوبَِی٨َٔک َسأ٧َُبِّ ا

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َػبِّرا   ٍِ ٥َِٟ َتِشَتٔل َّی  بَٔتأِؤی١ٔ ٣َا  َُّط کَاَ٪ َػبََر َحً ََٟوزِٔزُت أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیزَِح٥ُ اہللُ ٣ُوَسی  ًَ َّی اہللُ  َػل

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَا٧َِت اِِلُولَی ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ َو َٗ ٠َِی٨َا ٩ِ٣ٔ أَِخَبارٔص٤َٔا  ًَ ؽَّ  َ٘ ا٢َ َوَجاَئ ُي َٗ ٣ُوَسی نِٔشَیا٧ّا 

َؽ ٠ًِِٔٔم َو٤٠ًُِٔ ًُ  َ٘ َِٟدرٔضُ ٣َا َن ُط ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟبَِحٔ  ٔٔی٨َٔة ث٥َُّ َنَْقَ فٔی ا ٖٔ اٟشَّ ًَلَی رَحِ  ٍَ َٗ َّی َو ُٔوْر َحً َک ٩ِ٣ٔ ٥ٔ٠ًِٔ اہللٔ إَّٔلَّ ٣ِٔث١َ ٣َا ِؼ

 َ ُ َوک أ ٕ َوکَاَ٪ َيِْقَ ٌٔیُس ب٩ُِ ُجَبِْر ا٢َ َس َٗ َِٟبَِحٔ  ُٔوُر ٩ِ٣ٔ ا ِؼ ٌُ ِٟ َؽ َصَذا ا َ٘ ٔٔی٨َٕة َػأَٟحٕة َُِؼّبا َن اَ٪ أ٣ََا٣َُض٥ِ ٠٣َْٔک َیأُِخُذ ک١َُّ َس

ا کَاَ٪ کَارٔفّ َٓ ًَل٦ُ  ُِ ِٟ ا ا أُ َوأ٣ََّ  َوکَاَ٪ َيِْقَ

ت دیعس رمعف نب دمحم اندق ااحسؼ نب اربامیہ، دیبع اہلل نب دیعس دمحم نب ایب رمع یکم، انب ہنییع انب رمع ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر رضح

ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ہک ونػ اکبیل اک امگؿ ےہ ہک یبن  نب

ارسالیئ فاےل رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ افر ےھت افر رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےک رضحت ومٰیس افر ےھت رضحت انب ابعس ریض اہلل 

ےک اس دنمش ےن وھجٹ وبال ےہ رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ یلص اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل 

اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ ےن رفام ا ہک رضحت ومٰیس ڑھکے وہ رک یبن ارسالیئ وک ہبطخ دے رےہ ےھت وت اؿ ےس وپاھچ ایگ ہک ولوگں 

ٰیس ہیلع االسلؾ ےن رفام ا ںیم بس ےس ز ادہ ملع فاال وہں آپ ےن رفام ا ایس فہج ںیم ےس بس ےس ز ادہ ملع فاال وکؿ ےہ وت رضحت وم

ےس  ےس اہلل اعتٰیل ےن رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ رپ اتعب رفام ا ہک اوہنں ےن اہلل اعتٰیل یک رطػ ملع وک ںیہن ولاٹ ا ینعی اہلل اک ملع بس

 ہک عمجم ایرحبنی ںیم ریمے دنبفں ںیم ےس اکی دنبہ ااسی ےہ ہک وج ھجت ےس ز ادہ ےہ وت اہلل اعتٰیل ےن رضحت ومٰیس یک رطػ فیح یک

یھب ز ادہ ملع راتھک ےہ رضحت ومٰیس ےن رعض ایک اے ریمے رپفرداگر ںیم ریتے اس دنبہ کت ےسیک وچنہپں اگ وت رضحت ومٰیس 

وہ اجےئ یگ وت فیہ فہ ہگج ہک اہجں ریما فہ دنبہ وہاگ وج ھجت ےس ہیلع االسلؾ ےس رفام ا ایگ اےنپ ےلیھت ںیم اکی یلھچم روھک سج ہگج فہ یلھچم مگ 

ز ادہ ملع فاال ےہ ینعی رضحت رضخ ہیلع االسلؾ رھپ رضحت ومٰیس لچ زپے افر رضحت ویعش نب ونؿ ہیلع االسلؾ یھب اؿ ےک اسھت 

االسلؾ دفونں رضحات  ا ےئگ لچ زپے دفونں رضحات ےتلچ ےتلچ اکی اٹچؿ ےک اپس آ ےئگ رضحت ومٰیس افر رضحت ویعش ہیلع 

ں کت ےلیھت ںیم یلھچم زتیپ افر یلیھت ںیم ےس ابرہ  لک رک دنمسر ںیم اج رگی اہلل اعتٰیل ےن اس یلھچم یک اخرط اپین ےک ےنہب وک رفک د ا اہی

ٰیس افر رضحت ویعش ہک یلچم ےک ےیل اپین ںیم رخمفیط یک رطح اکی رسگن  یتن یلچ یئگ افر یلچم ےک ےیل کشخ راہتس نب ایگ رضحت وم



 

 

ہیلع االسلؾ دفونں رضحات ےک ےیل ہی اکی ریحاؿ نک رظنم اھت وت فہ ابح  اسرا دؿ افر اسری رات فہ دفونں ےتلچ رےہ افر رضحت ومٰیس 

د ا ےہ ےک اسیھت اؿ وک ہی اتبان وھبؽ ےئگ وت بج حبص وہیئ افر رضحت ومٰیس ےن اےنپ اسیھت ےس اہک انہتش الؤ اس رفس ےن وت ںیمہ اکھت

افر اکھتفٹ اس فتق ےس رشفع وہیئ بج اس ہگج ےس آےگ  لک ےئگ سج ہگج اجےن اک مکح د ا ایگ اھت رضحت ومٰیس ےک اسیھت ےن 

اہک ایک آپ وک ولعمؾ ںیہن ہک بج مہ رخصہ اکی اٹچؿ کت آےئ وت افر اطیشؿ یہ ےن وت ںیمہ یلھچم اک ذرک رکےن ےس الھب د ا افر ڑبی 

 یلھچم ےن دنمسر ںیم اانپ راہتس انب ایل رضحت ومٰیس ےن اےنپ اسیھت ےس رفام ا مہ ایس ہگج یک التش ںیم وت ےھت رھپ ریحایگن یک ابت ےہ ہک

فہ دفونں رضحات اےنپ دقومں ےک اشنانت رپ فاسپ وہےئ رھپ اہیں کت ہک فہ اس رخصہ اٹچؿ رپ آ ےئگ اس ہگج اکی آدیم وک اےنپ 

ٰیس ےن اؿ رپ مالؾ ایک رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رضحت ومٰیس ےس رفام ا امہرے العےق افرپ ڑپکا افڑوہ وہےئ داھکی رضحت وم

ںیم مالؾ اہکں؟ رضحت ومٰیس ےن رفام ا ںیم ومٰیس وہں رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا ایک ینب ارسالیئ ےک ومٰیس ؟ رضحت ومٰیس 

ہلل اعتٰیل ےن ںیہمت فہ ملع د ا ےہ ہک ےسج ںیم ںیہن اجاتن افر ےھجم فہ اطع ےن رفام ا  ی اہں رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا اے ومٰیس ا

رفام ا ےہ ہک ےسج آپ ںیہن اجےتن رضحت ومٰیس ےن رفام ا اے رضخ! ںیم آپ ےک اسھت رانہ اچاتہ وہں اتہک آپ ےھجم فہ ملع اھکس دںی 

ربص ںیہن رک وکس ےگ افر ںیہمت اس ابت رپ سک رطح ربص وہ وج اہلل ےن آپ وک د ا ےہ رضحت رضخ ےن رفام ا ہک  م ریمے اسھت رہ رک 

ےکس اگ ہک سج اک ںیہمت ملع ںیہن رضحت ومٰیس ےن رفام ا ارگ اہلل ےن اچاہ وت آپ ےھجم ربص رکےن فاال یہ اپںیئ ےگ افر ںیم یسک اعمہلم 

ھت رانہ اچےتہ ںیہ وت ھجم ےس یسک زیچ ںیم آپ یک انرفامین ںیہن رکفں اگ رضحت رضخ ےن رضحت ومٰیس ےس رفام ا ارگ آپ ریمے اس

ےک ابرے ںیم ہن وپ انھ بج کت ہک ںیم وخد یہ فہ ابت آپ ےس ایبؿ ہن رک دفں رضحت ومٰیس ےن رفام ا ااھچ انچہچن رضحت رضخ افر 

رضحت ومٰیس دفونں رضحات دنمسر ےک انکرے ےلچ اؿ دفونں رضحات ےک اسےنم ےس اکی یتشک زگری اوہنں ےن یتشک فاولں 

ےس ابت یک ہک فہ ںیمہ اینپ یتشک رپ  اار رک ےل یتشک فاولں ےن رضحت رضخ وک اچہپؿ ایل وت اوہنں ےن اؿ دفونں رضحات وک ریغب رکاہی 

ےک یتشک رپ  اار رک ایل وت رضحت رضخ ےن اس یتشک ےک وتختں ںیم ےس اکی ےتخت وک ااھکڑ اکنیھپ رضحت ومٰیس ےن رضحت رضخ ےس 

ےن ںیمہ ریغب رکاہی ےک یتشک رپ  اار ایک ےہ افر آپ ےن اؿ یک یتشک وک وتڑ د ا ےہ اتہک یتشک فاولں وک رغؼ رک د ا رفام ا اؿ یتشک فاولں 

اجےئ ہی وت ےن ڑبا بیجع اکؾ ایک ےہ رضحت رضخ ےن رفام ا ایک ںیم ےن آپ ےس ںیہن اہک اھت ہک آپ ریمے اسھت رہ رک ربص ںیہن رک 

زیچ وک یھب ںیم وھبؽ ایگ وہں آپ اس رپ ریمی ڑکپ ہن رکںی افر ہن یہ ریمے اعمہلم ںیم وکیئ ںیکس ےگ رضحت ومٰیس ےن رفام ا اس 

یتخس رکںی رھپ دفونں رضحات یتشک ےس ےلکن افر دنمسر ےک اسلح رپ ےنلچ ےگل وت اوہنں ےن اکی ڑلےک وک دفرسے ڑلوکں ےک اسھت 

 ےس دجا رک د ا رضحت ومٰیس رھپ وبؽ زپے ہک آپ اینکی ڑلےک ےتلیھک وہےئ داھکی رضحت رضخ ےن اس ڑلےک وک ڑکپ رک اس اک رس نت

وک ریغب یسک فہج ےک لتق رک د ا آپ ےن ڑبا انزابی اکؾ ایک رضحت رضخ ےن رفام ا اے ومٰیس ایک ںیم ےن آپ ےس ںیہن اہک اھت ہک آپ 

 االسلؾ اک ہی ادناز ےلہپ ےس یھب ز ادہ تخس اھت ریمے اسھت رہ رک ربص ںیہن رک ںیکس ےگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت رضخ ہیلع



 

 

رضحت ومٰیس ےن رفام ا ارگ اب ںیم آپ ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپوھچں وت آپ ےھجم اےنپ اسھت ہن رںیھک ویکہکن ریما ذعر وقعمؽ 

اگن وت اوہنں ےن اؿ ےہ رھپ دفونں رضحات ےلچ اہیں کت ہک اکی اگؤں ےک ولوگں کت آےئ اوہنں ےن اؿ اگؤں فاولں ےس اھکان ام

وک امہمؿ ر ےنھ ےس ااکنر رک د ا اؿ دفونں رضحات ےن فاہں اکی دویار دیھکی وج رگ ےن ےک رقبی یھت وت اس دویار وک دیساھ رک د ا فہ 

وت فہ ولگ دویار یکھج وہیئ یھت وت رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اےنپ اہھت ےس اس دویار وک دیس اھ رک د ا رضحت ومٰیس رفامےن ےگل ہک ہی 

ںیہ ہک نج ےک اپس مہ ےئگ ےھت نکیل اوہنں ےن امہری امہمؿ ونازی ںیہن یک افر ںیمہ اھکان ںیہن الھک ا ارگ آپ اچںیہ وت اؿ ےس اس 

دویار وک دیساھ رکےن یک زمدفری ےل ںیل رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا اب ریمے افر آپ ےک درایمؿ دجایئ ےہ اب ںیم 

ایبؿ اتبات وہں ہک سج رپ آپ ربص ںیہن رک ےکس ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل رضحت ومٰیس رپ رمح رفامےئ  آپ وک اؿ ابوتں اک

اکش ہک فہ ربص رکےت اہیں کت ہک اہلل ںیمہ اؿ دفونں رضحات ےک زمدی فااعقت ایبؿ رفامات افر ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

ؽ رکان وھبؽ اھت آپ ےن رفام ا اکی ھڑ ا آیئ اہیں کت ہک فہ یتشک ےک انکرے ھٹیب یئگ رھپ اس ھڑ ا ےن رضحت ومٰیس اک یلہپ رمہبت  اا

اینپ وچچن دنمسر ںیم ڈایل وت رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رضحت ومٰیس ےس رفام ا ہک ریمے افر ریتے ملع ےس اہلل اعتٰیل ےک ملع ںیم 

ںیم یک ےہ دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  اینت یمک یھب ںیہن یک ینتج اس ھڑ ا ےن دنمسر

 اھت ہنع زپےتھ ےھت ہک اؿ یتشک فاولں ےک آےگ اکی ابداشہ اھت وج رہ حیحص یتشک وک نیھچ اتیل اھت افر فہ ہی یھب زپےتھ ےھت ہک فہ ڑلاک اکرف

دیبعاہلل نب دیعس دمحم نب ایب رمع یکم، انب ہنییع انب رمع ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دانیر  رمعف نب دمحم اندق ااحسؼ نب اربامیہ، :  رافی

 رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 لئ ےک ایبؿ ںیمرضخ ہیلع االسلؾ ےک اضف

     1667    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٗیسی ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ تیِم اسحاٚ حرضت سٌیس ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِیٔسیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ًَِبسٔ اِِل ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٌٔیسٔ  َحسَّ ٩ًَِ َس  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  َٗ ٩ًَِ َر ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َِّیِٔمُّ  َ٪ اٟت ب٩ُِ ُس٠َامِیَ

َِٟیَص ب٤ُٔ   ٥َ٠ٌِٔ ِٟ َّٟٔذی َذَصَب ی٠ََِت٤ُٔص ا ا َیز٥ًُُِ أَ٪َّ ٣ُوَسی ا ّٓ ًَبَّإض إٔ٪َّ ٧َِو ا٢َ ٗٔی١َ َّٔلب٩ِٔ  َٗ  ٕ ا٢َ ب٩ِٔ ُجَبِْر َٗ ائٔی١َ  وَسی بَىٔی إرِٔسَ

 ٌِ ْٖ أََس٤ٔ َذَب ٧َِو َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٌٔیُس   َتطُ یَا َس

دمحم نب دبعاالیلع یسیق رمتعم نب امیلسؿ یمیت ااحسؼ رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس 

التش ںیم ےئگ ےھت فہ یبن ارسالیئ ےک ےس اہک ایگ ہک ونػ اکبیل ایک اتہک ےہ ہک وج رضحت ومٰیس رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےک اپس ملع یک 



 

 

رضحت ومٰیس ںیہن ےھت رضحت انب ابعس ےن رفام ا اے دیعس ایک وت ےن اےس ہی ےتہک انس ےہ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت انب ابعس 

 ےن رفام ا ونػ وھجٹ اتہک ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاالیلع یسیق رمتعم نب امیلسؿ یمیت ااحسؼ رضحت دیعس نب ریبج ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1668    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابی ب٩ ٌٛب رضی :  راوی

َّطُ بَِی٤َ٨َا ٣ُو و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٌِ َٛ ث٨ََا أُبَیُّ ب٩ُِ  ِو٣ٔطٔ َحسَّ َٗ ًَل٦ فٔی  ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َسی 

 ٔ ٤َاُؤُظ َوبًََلُؤُظ إ ٌِ ص٥ُِ بٔأَیَّا٦ٔ اہللٔ َوأَیَّا٦ُ اہللٔ َن ُ
ِّی یَُذَکِّ ٔن َِٟیطٔ إ ٔ أَِوَوی اہللُ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ٠ًَِ ٣ٔىِّی  ٥ُ٠ًَِ فٔی اِِلَِرٔق َرُجًّل َخِّْرا َوأَ ا٢َ ٣َا أَ َٗ ذِ 

َّٟىٔی ُس َٓ ا٢َ یَا َربِّ  َٗ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣َٔک  ٔ ٨ِ٣ُٔط أَِو ٨ًَِٔس ٩ِ٣َ صَُو إٔ٪َّ فٔی اِِلَِرٔق َرُجًّل صَُو أَ َِٟدِْر ٥ُ٠ًَِ بٔا َٓ٘ٔی أَ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ِز حُوّتا ًَ َٟطُ َتزَوَّ  ١َ

 ًَ  َ ِمِّ ٌُ َٓ  ٔ ة رِخَ ٔلَی اٟؼَّ َّی ا٧َِتَضَیا إ َتاُظ َحً َٓ َٙ صَُو َو َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ ُِٟحوَت  ُ٘ٔس ا ِٔ َُّط َحِیُث َت إ٧ٔ َٓ َتاُظ ٣َأّٟحا  َٓ َٙ َوَتَزَک  َٓا٧َِل٠َ ٠َِیطٔ 

٠َِیطٔ َػا ًَ ١َ ََّل ی٠ََِتئ٥ُٔ  ٌَ َح َٓ ٤َِٟأئ  ُِٟحوُت فٔی ا َب ا اِؿرَطَ ا٢َ َٓ َٗ أُِخبَٔرُظ  َٓ ُٙ ٧َٔيیَّ اہللٔ  َِٟح َتاُظ أَََّل أَ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ة َر ٣ِٔث١َ اِلُٜوَّ

٥ِ ئُؼ  َٟ ا٢َ َو َٗ ٧َا َصَذا َنَؼّبا  َٟ٘ٔی٨َا ٩ِ٣ٔ َسرَفٔ ِس  َ٘ َٟ َتاُظ آت٨َٔا ََُسائ٨ََا  َٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ا َتَحاَوَزا  َّ٤٠ََٓ َی  ٨ُسِّ ا٢َ َٓ َٗ َّی َتَحاَوَزا   ِبُض٥ِ َنَؼْب َحً

ِیَلاُ٪  ُِٟحوَت َو٣َا أَِنَشا٧ٔیطُ إَّٔلَّ اٟظَّ ِّی َنٔشیُت ا إٔن َٓ  ٔ ة رِخَ ٔلَی اٟؼَّ ا٢َ أََرأَیَِت إٔذِ أََوی٨َِا إ َٗ  َ
َتَذَکَّ ُظ َواتََّدَذ َسبٔی٠َُط فٔی َٓ  أَِ٪ أَذَُِکَ

َؼّؼا َٗ ًَلَی آثَارٔص٤َٔا  ا  َٓاِرَتسَّ ٨َّا ٧َِبغٔی  ُٛ ا٢َ َذَٟٔک ٣َا  َٗ ًََحّبا  َِٟبَِحٔ  ََٓذَصَب  ا ا٢َ  َٗ َٕ لٔی  ا٢َ َصا ص٨َُا ُؤػ َٗ ُِٟحؤت  أََراُظ ٣َکَاَ٪ ا َٓ

ا٢َ ا َٗ ا  َٔ َ٘ ِٟ ًَلَی َحًَلَوةٔ ا ا٢َ  َٗ ا أَِو  َٔ َ٘ ِٟ ًَلَی ا ی ثَِوبّا ٣ُِشَت٠ِّ٘ٔیا  َِٟدرٔضٔ ٣َُشطًّ َٓإَٔذا صَُو بٔا ِوَب َی٠َِت٤ُٔص  َٕ اٟثَّ ََٜظ َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ًَل٦ُ  ٟشَّ

ا٢َ َو  َٗ ا٢َ ٣َحٔیْئ ٣َا ٩ًَِ َوِجضٔطٔ  َٗ ائٔی١َ  ا٢َ ٣ُوَسی بَىٔی إرِٔسَ َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ ٣ُوَسی  َٗ ا٢َ أ٧ََا ٣ُوَسی  َٗ ًَل٦ُ ٩ِ٣َ أ٧ََِت  ٠َِی٥ُِٜ اٟشَّ ًَ

 ٔ َٕ َتِؼب ِی َٛ ٍَ ٣َعَٔی َػبِّرا َو ٩َِٟ َتِشَتٔلی ََّک  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا ٤ِِّ٠ًَُت ُرِطّسا  ٤َِّ٠ىٔی ٤٣َّٔ ٌَ ا٢َ ٔجئُِت ٢ٔ ُت َٗ َ َجاَئ بَٔک  ًَل ٥ِ تُٔحِم بٔطٔ رُ  َٟ ی ٣َا 

ا٢َ َسَتحُٔسنٔی إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َػابّٔزا َوََّل  َٗ ٥ِ َتِؼبٔرِ  َٟ ٠َُط إَٔذا َرأَیَِتطُ  ٌَ ِٓ إِٔ٪ ُخبِّرا َطِیْئ أ٣ُٔزُِت بٔطٔ أَِ٪ أَ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک أ٣َِّزا  ًِٔصی   أَ

ََٟک ٨ِ٣ٔطُ  َّی أُِحٔسَث  ٩ًَِ َطِیٕئ َحً ِٟىٔی  َ ًََٓل َتِشأ َتىٔی  ٌِ َب ٠َِیَضا  اتَّ ًَ ا٢َ ا٧َِتَهی  َٗ َضا  َٗ ٔٔی٨َةٔ ََخَ َّی إَٔذا َرَٛٔبا فٔی اٟشَّ ا َحً َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ا  ذَِٔکّ

 َّ ١ُِٗ إ٧ٔ ٥َِٟ أَ ا٢َ أَ َٗ ِس ٔجئَِت َطِیّئا إ٣ِّٔزا  َ٘ َٟ َٚ أَص٠ََِضا  ٔ ز ِِ َتَضا ُٟٔت ِٗ ًَل٦ أَََخَ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ ُط ٣ُوَسی  َٟ ا٢َ  ٍَ ٣َعٔی َػبِّراَٗ ٩َِٟ َتِشَتٔلی  َک 



 

 

ََٟ٘ٔیا ٤َ٠ُِٔا٧ّا َی٠ِ  َّی إَٔذا  ا َحً َ٘ َٓا٧َِل٠َ ا  ىٔی ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔی ًرُِسّ ِ٘ ٔ ا٢َ ََّل تَُؤاخِٔذنٔی ب٤َٔا َنٔشیُت َوََّل تُزِص ٔلَی أََحٔسص٥ِٔ َٗ َٙ إ ا٧َِل٠َ َٓ ا٢َ  َٗ بُوَ٪  ٌَ

ّة ٨٣ُِ  ًَل٦ َذِْعَ ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َُٓذْٔعَ ٨ًَِٔسَصا ٣ُوَسی  َت٠َطُ  َ٘ َٓ ِس ٔجئَِت بَازَٔی اٟزَّأِٔی  َ٘ َٟ ٕص  ِٔ ٔ َن ِْر َِ ّشا َزاَٛٔیّة بٔ ِٔ َت٠َِت َن َٗ ا٢َ أَ َٗ ّة  رَکَ

٠َِی٨َا  ًَ ٤َِٟکَأ٪ َرِح٤َُة اہللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس َصَذا ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  َزأَی َطِیّئا ٧رُِکّ َٟ  ١َ ًَحَّ َُّط  َِٟوََّل أ٧َ ًَلَی ٣ُوَسی  َو

َحَب َو  ٌَ ِٟ َت ٣ٔ ا ِِ ِس ب٠ََ َٗ ًََٓل ُتَؼاحِٔبىٔی  َسَصا  ٌِ ٩ًَِ َطِیٕئ َب ُِٟتَک  َ ا٢َ إِٔ٪ َسأ َٗ ٨َّٜٔطُ أََخَذِتُط ٩ِ٣ٔ َػاحٔبٔطٔ ذ٣ََا٣َْة  ِّی ًُِذّرا َل َُٟسن  ٩ِ

ٔشطٔ َرِح٤َ  ِٔ ا٢َ َوکَاَ٪ إٔذَا َذََکَ أََحّسا ٩ِ٣ٔ اِِل٧َِبَٔیأئ بََسأَ ب٨َٔ َٗ َحَب  ٌَ ِٟ َزأَی ا َٟ ِو َػبََر  َٟ َذا َرِح٤َُة اہللٔ َو َٛ ًَلَی أَخٔی  ٠َِی٨َا َو ًَ ُة اہللٔ 

 َ أ َٓ ٤َا أَص٠ََِضا  ٌَ َٖ اِسَتِل ٤ََِٟحأٟٔص  ا فٔی ا َٓ َلا َٓ َیٕة َٟٔئا٣ّا  َّی إَٔذا أََتَیا أَص١َِ ََقِ ا َحً َ٘ َٓا٧َِل٠َ ٠َِی٨َا  َوَجَسا ٓٔیَضا ًَ َٓ ُٔوص٤َُا  یِّ ـَ بَِوا أَِ٪ ُي

فَّ  َ٘ ا٢َ  ٔجَساّرا یُزٔیُس أَِ٪ ی٨َِ َٗ ُٚ بَِیىٔی َوبَِی٨َٔک َوأََخَذ بَٔثِوبٔطٔ  ا ا٢َ َصَذا رٔفَ َٗ ٠َِیطٔ أَِجّزا  ًَ ِو ٔطئَِت ََّلتََّدِذَت  َٟ ا٢َ  َٗ ا٣َُط  َٗ َ أ َٓ

 ِٟ ٠٤َُوَ٪ فٔی ا ٌِ َٓکَا٧َِت ٤ََٟٔشاَْٛٔن َي ٔٔی٨َُة  ا اٟشَّ ٠َِیطٔ َػبِّرا أ٣ََّ ًَ  ٍِ ٥َِٟ َتِشَتٔل ئَُک بَٔتأِؤی١ٔ ٣َا  إَٔذا َجاَئ َبَِحٔ َسأ٧َُبِّ َٓ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَةٔ   إ

 ٔ ٍَ یَِو٦َ كُب ٔ ُلب َٓ ًَل٦ُ  ُِ ِٟ ا ا أَِػ٠َُحوَصا بَٔدَظَبٕة َوأ٣ََّ َٓ َتَحاَوَزَصا  َٓ ّة  َٗ َصا َوَجَسَصا ٨ِ٣ُرَخٔ ُ َّٟٔذی ُيَشرخِّ ا ا َٔ َل ًَ ِس  َٗ ا َوکَاَ٪ أَبََواُظ  ٍَ کَارٔفّ

 ُ ُض٤َا ك َ٘ َّطُ أَِزَرَک أَِرَص ٠َِو أ٧َ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َٓ ِٟحَٔساُر  ا ا َب ُرِح٤ّا َوأ٣ََّ ُض٤َا َربُُّض٤َا َخِّْرا ٨ِ٣ٔطُ َزکَاّة َوأََِقَ َٟ أََرِز٧َا أَِ٪ یَُبسِّ َٓ ا  رِفّ ُٛ َیا٧ّا َو کَاَ٪ ِِ

ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَةٔ  ٤َِٟسٔی٨َٔة َوکَاَ٪ َتِحَتطُ إ ًَل٣َِْٔن یَتٔی٤َِْٔن فٔی ا ُِ ٔ ٟ 

ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک رضحت ومٰیس رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

ہیلع االسلؾ اینپ وقؾ ےک ولوگں اسےنم اہلل اعتٰیل یک وتمعنں افر اس یک آزاموشئں ےک ابرے ںیم ںیتحیصن رفام رےہ ےھت افر اوہنں ےن 

 رتہب وہ  ا ھجم ےس ز ادہ ملع راتھک وہ وت اہلل اعتٰیل ےن رضحت ومٰیس یک رفام ا ریمے ملع ںیم ںیہن ےہ ہک اسری داین ںیم وکیئ آدیم ھجم ےس

رطػ فیح انزؽ رفامیئ ہک ںیم اس آدیم وک اجاتن وہں ہک وج ھجت ےس رتہب ےہ  ا ھجت ےس ز ادہ ملع فاال ےہ رضحت ومٰیس ےن رعض ایک 

ٰیس وک مکح د ا ایگ ہک اکی یلھچم وک  کم اگل رک اےنپ وتہش اے رپفرداگر ےھجم اس آدیم ےس الم دے وت اہلل اعتٰیل یک رطػ ےس رضحت وم

ںیم رھک سج ہگج فہ یلھچم مگ وہ اجےئ اس ہگج رپ فہ آدیم ںیہمت لم اجےئ اگ رضحت ومٰیس افر اؿ ےک اسیھت ہی نس رک لچ زپے 

ںیم اہلل ےک یبن ےس ولمں افر اؿ وک  اہیں کت ہک رخصہ ےک اقمؾ رپ چنہپ ےئگ اس ہگج وکیئ آدیم ہن الم رضحت ومٰیس ےک اسیھت ےن اہک

اس یک ربخ دفں رھپ فہ رضحت ومٰیس ےس اس فاہعق اک ذرک وھبؽ ےئگ وت بج ذرا آےگ ڑبھ ےئگ وت رضحت ومٰیس ےن اےنپ اسیھت ےس اہک 

ٰیس ےک انہتش الؤ اس رفس ےن ںیمہ اکھت د ا ےہ افر رضحت ومٰیس وک ہی اکھتفٹ اس ہگج ےس آےگ ڑبےنھ ےس ںیہن وہیئ رضحت وم

ہی  اسیھت ےن  اد ایک افر ےنہک اگل ایک آپ ول ولعمؾ ںیہن ہک بج مہ رخصہ ےک اقمؾ رپ ےچنہپ وت ںیم یلھچم وک وھبؽ ایگ افر  ااےئ اطیشؿ ےک

 دی سج ےھجم یسک ےن ںیہن الھب ا ڑبی ریحایگن یک ابت ےہ ہک یلھچم ےن دنمسر ںیم اانپ راہتس انب ایل رضحت ومٰیس ےک اسیھت ےن فہ ہگج اتب



 

 

ہگج یلھچم مگ وہیئگ یھت اس ہگج رپ رضحت ومٰیس التش رک رےہ ےھت ہک رضحت ومٰیس ےن اس ہگج رضحت رضخ ہیلع االسلؾ وک دھکی ایل 

ہک ہی اکی ڑپکا افڑوہ وہےئ تچ ےٹیل وہےئ ںیہ رضحت ومٰیس ےن رفام ا االسلؾ مکیلع! رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اےنپ رہچے ےس 

ام ا فمکیلع االسلؾ! آپ وکؿ؟ رضحت ومٰیس ےن رفام ا ںیم ومٰیس وہں رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا وکؿ ومٰیس ؟ ڑپکا اٹہ ا افر رف

رضحت ومٰیس ےن رفام ا ہک ینب ارسالیئ ےک ومٰیس رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا ےسیک آان وہا؟ رضحت ومٰیس ےن رفام ا اے رضخ! 

 م ریمے اسھت رہ رک ربص ںیہن رک وکس ےگ افر نج زیچفں اک ںیہمت  اھک دف رضحت ہیلع االسلؾ ےن رفام ااےنپ ملع ںیم ےس ھچک ےھجم یھب د

 ہک ملع ہن وہ وت  م اؿ رپ ےسیک ربص رک وکس ےگ وت ارگ  م ربص ہن رک وکس ےگ وت ےھجم اتب دف ہک ںیم اس فتق ایک رکفں رضحت ومٰیس رفامےن ےگل

رکےن فاال یہ اپؤ ےگ افر ںیم آپ یک انرفامین ںیہن رکفں اگ رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا ااھچ ارگ  م  ارگ اہلل ےن اچاہ وت  م ےھجم ربص

ےن ریمے اسھت رانہ ےہ وت  م ےن ھجم ےس ھچک ںیہن وپ انھ بج کت ہک ںیم وخد یہ ںیہمت اس ےک ابرے ںیم اتب ہن دفں رھپ دفونں 

ےئ رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اس یتشک اک ہتخت ااھکڑ د ا رضحت ومٰیس وبؽ زپوہ رضحات ےلچ اہیں کت ہک اکی یتشک ںیم  اار وہ

ہک آپ ےن یتشک وک وتڑ د ا اتہک اس یتشک فاےل رغؼ وہ اجںیئ آپ ےن ڑبا بیجع اکؾ ایک ےہ رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن رفام ا اے 

وکس ےگ رضحت ومٰیس ےن رفام ا وج ابت ںیم وھبؽ ایگ وہں آپ  ومٰیس ! ایک ںیم ےھجت ںیہن اہک اھت ہک  م ریمے اسھت رہ رک ربص ںیہن رک

اس رپ ریما ؤمافذہ ہن رکںی افر ےھجم یگنت ںیم ہن ڈاںیل رھپ دفونں رضحات ےلچ اہیں کت ہک اکی ایسی ہگج رپ آ ےئگ ہک اہجں ھچک ڑلےک 

 وک ڑکپا افر ےس لتق رک د ا رضحت ومٰیس لیھک رےہ ےھت رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن ریغب  اےچ ےھجمس اؿ ڑلوکں ںیم ےس اکی ڑلےک

ملس ہی دھکی رک ربھگا ےئگ افر رفام ا آپ ےن اکی ےب انگ ڑلےک وک لتق رک د ا ہی اکؾ وت آپ ےن ڑبی یہ انزابی ایک ےہ ر اؽ یلص اہلل ہیلع ف

رکےت وت تہب یہ بیجع بیجع ابںیت مہ  ےن اس اقمؾ رپ رفام ا ہک اہلل اعتٰیل مہ رپ افر رضحت ومٰیس رپ رمح رفامےئ ارگ ومٰیس دلجی ہن

دےتھکی نکیل رضحت ومٰیس وک رضحت رضخ ےس رشؾ آ یئگ افر رفام ا ارگ اب ںیم آپ ےس وکیئ ابت وپوھچں وت آپ ریما اسھت وھچڑ دںی 

ؾ ںیم ےس یسک وک  اد ویکہکن ریما ذعر وقعمؽ ےہ افر ارگ رضحت ومٰیس ربص رکےت وت بیجع ابںیت دےتھکی افر آپ بج یھب اایبنء ہیلع االسل

رفامےت وت رفامےت ہک مہ رپ اہلل یک رتمح وہ افر ریمے الفں اھبیئ رپ اہلل یک رتمح وہ رھپ فہ دفونں رضحات )رضحت ومٰیس افر 

رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےلچ اہیں کت ہک اکی اگؤں فاولں ےک اپس آےئ اس اگؤں ےک ولگ ڑبے وجنکس ےھت ہی دفونں رضحات 

وھگےم افر اھکان بلط ایک نکیل اؿ اگؤں فاولں ںیم ےس یسک ےن یھب اؿ دفونں رضحات یک امہمؿ ونازی ںیہن یک  بس وسلجمں ںیم

رھپ اوہنں ےن فاہں اکی ایسی دویار وک اپ ا ہک وج رگےن ےک رقبی یھت وت رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےن اس دویار وک دیساھ ڑھکا رک د ا 

اچےتہ وت اؿ ولوگں ےس اس دویار ےک دیساھ رک ےن یک زمدفری ےل ےتیل رضحت رضخ ہیلع  رضحت ومٰیس ےن رفام ا اے رضخ! ارگ آپ

االسلؾ ےن رفام ا ہک سب اب ریمے افر ریتے درایمؿ دجایئ ےہ افر رضحت رضخ ہیلع االسلؾ رضحت ومٰیس اک ڑپکا ڑکپ رک رفام ا ہک ںیم 

ےکس یتشک وت اؿ ونیکسمں یک یھت ہک وج دنمسر ںیم زمدفری رکےت ےھت افر اب آپ وک اؿ اکومں اک راز اتبات وہں ہک نج رپ  م ربص ہن رک 



 

 

ال آ ا اؿ ےک آےگ اکی ابداشہ اھت وج املظ ویتشکں وک نیھچ اتیل اھت وت ںیم ےن اچاہ ہک ںیم اس یتشک وک بیع دار رک دفں وت بج یتشک ےننیھچ فا

ڑبھ یئگ افر یتشک فاولں ےن اکی زکلی اگل رک اےس درتس رک ایل افر فہ ڑلاک وت اس ےن یتشک وک بیع دار ھجمس رک وھچڑ د ا افر فہ یتشک آےگ 

ےسج ںیم ےن لتق ایک ےہ رطفًة اکرف اھت اس ےک امں ابپ اس ےس ڑبا ایپر رکےت ےھت وت بج فہ ڑبا وہا وت فہ اےنپ امں ابپ وک یھب رسیشک 

ہل ںیم دفرسا ڑلاک اطع رفام دے وج ہک اس ےس رتہب وہ افر فہ دویار ےسج ںیم اسنھپ داتی وت مہ ےن اچاہ ہک اہلل اعتٰیل اؿ وک اس ڑلےک ےک دب

 ںیم ےن درتس ایک فہ دف میتی ڑلوکں یک یھت سج ےک ےچی زخاہن اھت آرخ آتی کت

 رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1669    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ ًبس ب٩ ح٤یس ًبیساہلل ب٩ ٣وسٰی ارسائی١ ابواسحٙ، تیِم حرضت  :  راوی

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو اسحاٚ ر

ًَِبُس بِ  ث٨ََا  َٕ ح و َحسَّ ُس ب٩ُِ یُوُس ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ُ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ و َحسَّ

 ٔ َٙ بٔإِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١َ  ٩ًَِ إرِٔسَ ص٤َُا  َٙ ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ  ٣ُوَسی لِٔکَ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َِّیِٔمِّ   اٟت

ٰیل دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، دمحم نب ویفس دبع نب دیمح دیبع اہلل نب ومٰیس ارسالیئ اوب ااحسؼ ، یمیت رضحت اوب ااحسؼ ریض اہلل اعت

 ہنع ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ

، دمحم نب ویفس دبع نب دیمح دیبعاہلل نب ومٰیس ارسالیئ اوباقحس، یمیت رضحت اوب ااحسؼ ریض دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ سٌیس ب٩ جبْر اب٩ ًباض حرضت ابی ب٩ ٌٛب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  و َحسَّ ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ُجَبِْر



 

 

٠َِیطٔ أَِجّزا ًَ دِٔذَت  َٟتَّ أَ  ٥َ ََقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

می یلص رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دیعس نب ریبج انب ابعس رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رک

 (اہلل ہیلع فملس ےن رقآؿ دیجم یک ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ )آتی

 رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نب دیعس نب ریبج انب ابعس رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضخ ہیلع االسلؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ اب٩ ٣شٌوز حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی رَحِ  ِبٔس اہللَٔحسَّ ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

زَارٔ َٔ ِٟ ِیٔص ب٩ِٔ حِٔؼ٩ٕ ا َٗ َُِٟحُّ ب٩ُِ  َّطُ َت٤َاَری صَُو َوا ًَبَّإض أ٧َ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ وز ٌُ ًَل٦ ٣َِش ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ یُّ فٔی َػاحٔٔب ٣ُوَسی 

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ ًَبَّإض  ًَاُظ اب٩ُِ  َس َٓ ٕب اِِلَِنَؼارٔیُّ  ٌِ َٛ ٤َزَّ بٔض٤َٔا أُبَیُّ ب٩ُِ  َٓ َِٟدرٔضُ  ًَبَّإض صَُو ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ ِس َٓ َٗ ِّی  إٔن َٓ َِٟی٨َا  ٔ ِی١ٔ َص٥ُ٠َّ إ َٔ ا أَبَا اٟلُّ

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َت٤َاَریُِت أ٧ََا َوَػاحٔٔيی َصَذا ف َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َض١ِ َس٤ٔ َٓ ٔلَی ُٟ٘ٔیِّطٔ  بٔی١َ إ َّٟٔذی َسأ٢ََ اٟشَّ ی َػاحٔٔب ٣ُوَسی ا

 ٕ و٢ُ بَِی٤َ٨َا ٣ُوَسی فٔی ٣ََْل ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ أُبَیٌّ َس٤ٔ َ٘ َٓ ائٔی١َ إٔذِ َجائَطُ  ٣ٔ یَِذَُکُ َطأ٧َِطُ  ٩ِ بَىٔی إرِٔسَ

ِٟدَ  ِبُس٧َا ا ًَ ٔلَی ٣ُوَسی ب١َِ  أَِوَوی اہللُ إ َٓ ا٢َ ٣ُوَسی ََّل  َٗ ٥َ٠ًَِ ٨ِ٣َٔک  ٥ُ٠َ أََحّسا أَ ٌِ َٟطُ َص١ِ َت ا٢َ  َ٘ َٓ َشأ٢ََ ٣ُوَسی َرُج١ْ  َٓ ا٢َ  َٗ رٔضُ 

 ٔ ُِٟحوَت آیَّة َوٗ ُط ا َٟ ١َ اہللُ  ٌَ َح َٓ ٔلَی ُٟ٘ٔیِّطٔ  بٔی١َ إ َشاَر ٣ُوَسی ٣َا َطاَئ اٟشَّ َٓ اُظ  َ٘ ََّک َسَت٠ِ إ٧ٔ َٓ  ٍِ اِرٔج َٓ ُِٟحوَت  ِسَت ا َ٘ َت ِٓ َٟطُ إَٔذا ا ی١َ 

َساَئ أََرأَیَِت إٔذِ أَ  َِ ِٟ ُط ا َٟ َ ًَی ٣ُوَسی حَْٔن َسأ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َتاُظ آت٨َٔا ََُسائ٨ََا  َٔ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ِّی نَ اہللُ أَِ٪ َئشَْر ث٥َُّ  إٔن َٓ  ٔ ة رِخَ ٔلَی اٟؼَّ ٔشیُت َوی٨َِا إ

َٓاِرَتسَّ  ٨َّا ٧َِبغٔی  ُٛ َتاُظ َذَٟٔک ٣َا  َٔ ٔ ا٢َ ٣ُوَسی ٟ َ٘ َٓ ُظ  ِیَلاُ٪ أَِ٪ أَذَُِکَ ُِٟحوَت َو٣َا أَِنَشا٧ٔیطٔ إَّٔلَّ اٟظَّ َوَجَسا ا َٓ َؼّؼا  َٗ ًَلَی آثَارٔص٤َٔا  ا 

ؽَّ اہللُ فٔی َٛٔتابٔطٔ إَّٔلَّ أَ٪َّ یُو٧َُص  َٗ َٓکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َطأ٧ِٔض٤َٔا ٣َا  ا  َِٟبَِحٔ َخرٔضّ ُِٟحؤت فٔی ا ٍُ أَثََز ا ٔ َّب َٓکَاَ٪ یَت ا٢َ  َٗ 

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب وعسمد رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےہ ہک اؿ اک افر رح نب سیق نب نیصح رفازی اک رضحت ومٰیس ےک اسیھت ابرے ںیم ابمہثح وہا 



 

 

ےن رفام ا ہک فہ رضحت رضخ ہیلع االسلؾ ےھت رھپ رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس رطػ ےس زگرے رضحت انب ابعس 

 ےک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ وک الب ا افر رفام ا اے اوبالیفطل! اد ر آںیئ ںیم افر ریمے ہی اسیھت رضحت ومٰیس ےک اس اسیھت

ابرے ںیم ڑگھج رےہ ںیہ ہک نج ےس رضحت ومٰیس انلم اچےتہ ےھت وت ایک آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابرے ںیم 

ھچک انس ےہ؟ رضحت ایب ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک اکی رمہبت رضحت ومٰیس ینب ارسالیئ یک 

رفام ےھت ہک اکی آدیم آ ا افر اس ےن اہک ایک آپ اےنپ ےس ز ادہ یسک وک ملع فاال ےتھجمس ںیہ؟ رضحت ومٰیس  اکی امجتع ںیم رشتفی

ےن رفام ا ںیہن! وت اہلل اعتیل ےن رضحت ومٰیس یک رطػ فیح رفامیئ ہک )اے ومیس!( امہرا دنبہ رضخ ےہ )وج ھجت ےس ز ادہ ملع فاال ےہ( 

راہتس وپاھچ وت اہلل اعتیل ےن اؿ ےک ےئل یلھچم وک اشنین انب ا افر اؿ ےس رفام ا ہک بج  م یلھچم وک  رضحت ومٰیس ےن اس دنبے ےس ےنلم اک

وک مگ اپ ا وت وفرا فاسپ ٹلپ ےئگ وت اس دنبے ےس اہمتری الماقت وہ اجےئ یگ افر رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےلچ ک ان ااکن انلچ اہلل اعتیل 

ؾ ےن اےنپ اسیھت ےس رفام ا امہرا انہتش ال ۔ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اسیھت ےن اہک ہک ایک آپ وظنمر اھت رھپ رضحت ومٰیس ہیلع االسل

 ےک ملع ںیم ےہ ہک بج مہ رخصاء ےک اقمؾ رپ ےچنہپ وت ںیم یلھچم وھبؽ ایگ افر اطیشؿ ےن یھب اس اک ذرک رکان الھب د ا وت رضحت ومٰیس ہیلع

مہ ایس ہگج یک وت التش ںیم ےھت رھپ فہ دفونں اےنپ دقومں ےک اشنانت رپ فاسپ ےٹلپ افر رضحت  االسلؾ ےن اےنپ اسیھت ےس رفام ا ہک

 رضخ ہیلع االسلؾ ےس الماقت وہیئ افر رھپ اؿ وک وج فااعقت شیپ آےئ اہلل اعتیل ےن اؿ وک اینپ اتکب )رقآؿ دیجم( ںیم ایبؿ رک د ا ےہ۔

  اشنؿ رپ وج دنمسر ںیم ےھت ےلچ۔ ااےئ ویسن ےک ہک اوہنں ےن اہک ہک فہ یلھچم ےک

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع انب وعسمد رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ًبساہلل حبا٪ ب٩ ہًل٢ ہ٤ا٦ ثابت حرضت ا٧ص ب٩  زہْر ب٩ رحب، ًبس ب٩ ح٤یس :  راوی

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ  ا٢َ  َٗ ارٔمٔیُّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َو ٕب َو ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ اِْلََخَ َحسَّ َٗ أ٪  أَِخبََر٧َا و 

ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ أَبَا برَِکٕ اٟؼِّ  ث٨ََا ثَابْٔت َحسَّ ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ َحسَّ ٔلَی َحسَّ ا٢َ ٧ََوزُِت إ َٗ ثَطُ  َٙ َحسَّ ی سِّ



 

 

٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ ُ٘ َٓ ارٔ  َِ ِٟ ًَلَی ُرُؤٔس٨َا َو٧َِح٩ُ فٔی ا َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ٔ ا َسا٦ ِٗ َس٣َِیطٔ أَ َٗ ٧َا َتِحَت  َس٣َِیطٔ أَبََِصَ َٗ ٔلَی  ِو أَ٪َّ أََحَسص٥ُِ ٧ََوَز إ َٟ  

ا٢َ یَا أَبَا برَِکٕ ٣َا َه٨َُّک بٔاث٨َِِْٔن اہللُ ثَأُٟثُض٤َا َ٘ َٓ 

اہلل اعتٰیل ہنع  زریہ نب رحب، دبع نب دیمح دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دبعاہلل ةحؿ نب الہؽ امہؾ اثتب رضحت اسن نب امکل ریض

ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ایبؿ رفام ا ےہ ہک ںیم ےن رشموکں ےک اپؤں اےنپ رسفں رپ دےھکی 

ہکبج مہ اغر ںیم ےھت وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ارگ اؿ رشموکں ںیم ےس وکیئ اےنپ اپؤں یک رطػ دےھکی وت فہ ںیمہ دھکی 

  اگ، وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اے اوبرکب! ریتا اؿ دف ےک ابرے ںیم ایک امگؿ ےہ ہک نج اک رسیتا اہلل ےہ۔ےل

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، دبعاہلل ةحؿ نب الہؽ امہؾ اثتب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ جٌرف ب٩ یحٌی ب٩ خاٟس ٩ٌ٣ ٣اٟک بی نرض ًبیس ب٩ حْن حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبساہلل :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ث٨ََا ٣َأْٟک  ٩ْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ رَفٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َخأٟٕس َحسَّ ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ح٨َُِْٕن 

ٌٔیسٕ  ََّرُظ اہللُ بََِْن أَِ٪  َس ِبْس َخْ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َج٠ََص  َّی اہللُ  ٧َِیا َوبََِْن ٣َا  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل یُِؤتَٔیُط َزصَِزَة اٟسُّ

ََٓسی٨َِاَک بٔآ ا٢َ  َ٘ َٓ َبکَی أَبُو برَِکٕ َوبَکَی  َٓ اِخَتاَر ٣َا ٨ًَِٔسُظ  َٓ ٠ًََِیطٔ ٨ًَِٔسُظ  َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َضات٨َٔا  بَائ٨َٔا َوأ٣َُّ

 ٔ ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٨َ٤َ٠ًَِا بٔطٔ َو َّرُ َوکَاَ٪ أَبُو برَِکٕ أَ ٤َُِٟدْ ٥َ صَُو ا ٔ َوَس٠َّ ًَلَیَّ فٔی ٣َأٟطٔ َوُػِحبَت طٔ ٪َّ أ٩٣َََّ ا٨َّٟأض 

 َ ْ َ٘ ةُ اِْلِٔسًَل٦ٔ ََّل تُِب ٩ِٜٔ أُُخوَّ دّٔذا َخ٠ٔیًّل ََّلتََّدِذُت أَبَا برَِکٕ َخ٠ٔیًّل َوَل ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ ِو  َٟ ٤َِِٟشحٔسٔ َخِوَخْة إَّٔلَّ َخِوَخَة أَبٔی أَبُو برَِکٕ َو نَّ فٔی ا

 برَِکٕ 

دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص دبع اہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم امکل یب رضن دیبع نب نیح رضحت اوب

داین اہلل ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ افر آپ ےن رفام ا اکی دنبہ ےہ ےسج اہلل اعتٰیل ےن اس ابت اک اایتخر د ا ےہ ہک اچےہ وت فہ 

وت اس اہلل ےک دنبہ ےن اہلل ےک اپس رےنہ وک دنسپ رک ایل ےہ یک ںیتمعن احلص رک ےل افر اچےہ وت اہلل اعتٰیل ےک اپس رےنپ وک دنسپ رک ےل، 

)ہی انس( وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف زپے افر وخب رفےئ افر رھپ رعض ایک امہرے آابؤ ادجاد افر امہری امںیئ آپ رپ 



 

 

 ےھت، ہک نج وک اایتخر د ا ایگ افر رضحت اوبرکب رقابؿ وہں، رافی ےتہک ںیہ ہک )رھپ ولعمؾ وہا( ہک فہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ زیچفں ےک ابرے ںیم مہ ےس ز ادہ اجےنن فاےل ےھت، افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک ولوگں 

ےہ، افر ارگ ںیم )اہلل ےک العفہ(  ںیم ےس بس ےس ز ادہ امؽ افر تبحم ںیم ھجم رپ ااسحؿ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک

 اجںیئ( 

 

یسک وک لیلخ انبات وت اوبرکب وک انبات افر دجسم ںیم یسک یک ڑھکیک یلھک ابح  ہن ریھک اجےئ )بس ڑھکایکں درفازے دنب رک دی 

  ااےئ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ڑھکیک ےک۔

 یب رضن دیبع نب نیح رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪ سا٥ٟ ابونرض ًبیس ب٩ ح٨ْن برس ب٩ سٌسی ابوسٌیس خسری حرضت ابوسٌیس  :  راوی

 خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   ٪َ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ح٨َُِْٕن َوبرُِسٔ ب٩ِٔ َس أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٨َّٟاَض یَِو٣ّا ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  َّی اہللُ  ا٢َ َخَلَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا  َس

ج نب امیلسؿ اسمل اوبرضن دیبع نب نینح

َلئ 

 رسب نب دعسی اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعس نب وصنمر، 

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ولوگں وک ہبطخ اراشد رفام ا )افر رھپ ذموکرہ امکل یک دحثی یک رطح 

 رفاتی لقن یک یئگ ےہ( ۔

ج نب امیلسؿ اسمل اوبرضن :  رافی

َلئ 

دیبع نب نینح رسب نب دعسی اوبدیعس دخری رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  دیعس نب وصنمر، 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک 

     1675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، اس٤ٌی١ ب٩ رجاء ًبساہلل ب٩ ابی ہذی١ ابواَّلحوؾ حرضت  :  راوی



 

 

 ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔسیُّ حَ  ٌَ ِٟ إر ا ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َرَجإئ  ٩ًَِ إِٔس٤َ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ُث  ٕ یَُحسِّ وز ٌُ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ  ُث  ُِٟضَذی١ِٔ یَُحسِّ ًَ ب٩َِ أَبٔی ا َّی اہللُ  َّطُ  َػل ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ِس اتََّدَذ اہللُ َٗ ٨َّٜٔطُ أَخٔی َوَػاحٔٔيی َو دّٔذا َخ٠ٔیًّل ََّلتََّدِذُت أَبَا برَِکٕ َخ٠ٔیًّل َوَل ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ ِو  َٟ ا٢َ   ًَزَّ َوَج١َّ َػاحَٔب٥ُِٜ َخ٠ٔیًّل  َٗ

ذہلی اوباالوحص رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل  دمحم نب اشبر، دبعی دمحم نب رفعج، ہبعش، اامسلیع نب راجء دبعاہلل نب ایب

ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ںیم )اہلل ےک  اا( یسک وک 

ٰیل ہنع وت ریمے اھبیئ افر ریمے احصیب )اسیھت( ںیہ افر لیلخ انبات وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک انبات نکیل رضحت اوبرکب ریض اہلل اعت

 اہمترے اصبح وک وت اہلل زعفلج ےن لیلخ انب ایل ےہ۔

دمحم نب اشبر، دبعی دمحم نب رفعج، ہبعش، الیعمس نب راجء دبعاہلل نب ایب ذہلی اوباالوحص رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
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٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، ابواَّلحوؾ حرضت ًبساہلل رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط   َحسَّ

 ٔ د ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ ِو  َٟ ا٢َ  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ًٔی أََحّسا َخ٠ٔیًّل ََّلتََّدِذُت ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ  ّذا ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

 أَبَا برَِکٕ 

الوحص رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحسؼ ، اوبا

 وک انبات۔ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ ںیم اینپ اتم ںیم ےس یسک وک )اہلل ےک  اا( لیلخ انبات وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اقحس، اوباالوحص رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، ابو اسحاٚ احوؾ ًبساہلل ًبس ب٩ ح٤یس جٌرف ب٩ ًو٪ ابو٤ًیص  :  راوی

 اب٩ ابی ٠٣یٜہ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اََّل  َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ   َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ثَىٔی ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  َحسَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠٣َُ  ِوٕ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا َج ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔاہللٔ ح و َحسَّ  ٩ًَِ ََٜة  ا٢َ َرُسو٢ُ ِی َٗ ا٢َ  َٗ  

َة َخ٠ٔیًّل  َٓ َُٗحا دّٔذا َخ٠ٔیًّل ََّلتََّدِذُت اب٩َِ أَبٔی  ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ َِٟو   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ت کہ رضحت دبع
مل
اہلل دمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح ایفسؿ، اوب ااحسؼ اوحص دبعاہلل دبع نب دیمح رفعج نب توؿ اوبسیمع انب ایب 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ ںیم )اہلل زعفلج ےک العفہ( یسک وک اانپ لیلخ

 انبات وت اوباحقہف ےک ےٹیب )رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( وک اانپ لیلخ انبات۔

ت کہ رضحت دمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح ایفس :  رافی
مل
ؿ، اوب ااحسؼ اوحص دبعاہلل دبع نب دیمح رفعج نب توؿ اوبسیمع انب ایب 

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ر
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ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ جزیز، ٣ِْرہ واػ١ ب٩ حیا٪ ًبساہلل ب٩ ابی ہذی١  :  راوی

 ابواَّلحوؾ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ حَ  َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ  سَّ ث٨ََا َجزٔیْز  أ٪ َحسَّ اِْلََخَ

 َ ٩ًَِ أَبٔی اِِل ُِٟضَذی١ِٔ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ َوأػ١ٔ ب٩ِٔ َحیَّاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َُِْٔرَة  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ِحَؤؾ 

٩ِٜٔ َػاحٔب٥ُُِٜ  َة َخ٠ٔیًّل َوَل َٓ َُٗحا دّٔذا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِِلَِرٔق َخ٠ٔیًّل ََّلتََّدِذُت اب٩َِ أَبٔی  ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ ِو  َٟ ا٢َ   َخ٠ٔی١ُ اہللٔ َٗ

نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، ریغمہ فالص نب ایحؿ دبعاہلل نب ایب ذہلی اوباالوحص رضحت  امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ



 

 

لیلخ دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ ںیم زنیم فاولں ںیم ےس یسک وک اانپ 

اعتٰیل ہنع( وک لیلخ انبات نکیل اہمترے اصبح )یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس( وت )سب(  انبات وت اوباحقہف ےک ےٹیب )رضحت اوبرکب ریض اہلل

 اہلل زعفلج ےک لیلخ ںیہ

امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، ریغمہ فالص نب ایحؿ دبعاہلل نب ایب ذہلی اوباالوحص  :  رافی

 رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ا٤ًع، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤٧ْر، ابوسٌیس اطخ ، وٛیٍ، ا٤ًع، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٍْ ح اؤَیَة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُزَ  َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح و َحسَّ

 َ ٌٔیٕس اِِل ٕ َوأَبُو َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  َیاُ٪ ک٠ُُّ ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ َُٟض٤َا  ُى  ِٔ ث٨ََا َطخُّ َوا٠َّٟ َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََّل َوٛٔی َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دّٔذ  ٨ُِت ٣ُتَّ ُٛ ِو  َٟ ٔلَی ک١ُِّ خ١ٕٔٓ ٩ِ٣ٔ خ٠ِّٔطٔ َو ِّی أَبَِزأُ إ ٔن  ا َخ٠ٔیًّل ََّلتََّدِذُت أَبَا برَِکٕ َخ٠ٔیًّل إٔ٪َّ َػاحَٔب٥ُِٜ َخ٠ٔی١ُ اہللٔ إ

عیک، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ایب رمع ایفسؿ، اشمع، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش ، ف

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا آاگہ وہ اجؤ ہک ںیم رہ اکی اشمع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

 وک دفتس یک دفیتس ےس ) ااےئ اہلل اعتٰیل ےک( ربات اک االعؿ رکات وہں افر ارگ ںیم یسک وک اانپ لیلخ انبات وت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 فملس( وت اہلل ےک لیلخ ںیہ لیلخ انبات نکیل اہمترے اصبح )یبن یلص اہلل ہیلع

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ایب رمع ایفسؿ، اشمع، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش ،  :  رافی

 فعیک، اشمع، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًاؾ حرضت ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساہلل خاٟس بی ًث٤ا٪ ٤ًزو  :  راوی

٤ًَِزُو ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ أَِخبَرَنٔی  ٩ًَِ َخأٟٕس  ًَِبٔس اہللٔ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس ب٩ُِ  َّی  َحسَّ أؾ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِٟ ب٩ُِ ا

ًَلَی َثُط  ٌَ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ُُِٗت ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ  اہللُ  ًَائَٔظُة  ا٢َ  َٗ َِٟیَک  ٔ ٠ُِت أَیُّ ا٨َّٟأض أََحبُّ إ ُ٘ َٓ أََتِیُتُط  َٓ ًَلٔس١ٔ  َجِیٔع َذأت اٟشَّ

سَّ رَٔجاَّّل  ٌَ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٠ُُِٗت ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ أَبُوَصا  َٗ 

ص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل اخدل یب امثعؿ رمعف نب اعص رضحت رمعف نب ااعل

اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک ذات االسلؾ ےک رکشل ےک اسھت اجیھب وت بج ںیم فاسپ آ ا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ولوگں 

ےن رعض ایک رمدفں ںیم ےس  ںیم ےس بس ےس ز ادہ تبحم آپ وک سک ےس ےہ؟ آپ ےن رفام ا اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ںیم

سک ےس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک ابپ )رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےس، ںیم ےن 

 رعض ایک رھپ سک ےس؟ آپ ےن رفام ا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس، رھپ آپ ےن تہب ےس آدویمں اک انؾ امشر ایک۔

 ییحی نب ییحی، اخدل نب دبعاہلل اخدل یب امثعؿ رمعف نب اعص رضحت رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل

     1681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی جٌرف ب٩ ًو٪ حرضت اب٩ ابی ٠٣یٜہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِوٕ٪  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا َج ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ُط أَِخبََر٧َا  و َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ث٨ََا  أَبٔی ٤ًَُِیٕص ح و َحسَّ

ًَائَٔظَة َوُسئ٠َِٔت ٩ِ٣َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  ُت  ٌِ ََٜة َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ِوٕ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ٥َ َج ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

َضا ٣َ ٣ُِشَتدِ  َٟ َِٟت ٤ًَُزُ ث٥َُّ ٗٔی١َ  ا َٗ َس أَبٔی برَِکٕ  ٌِ ََٟضا ث٥َُّ ٩ِ٣َ َب ٘ٔی١َ  َٓ َِٟت أَبُو برَِکٕ  ا َٗ ُط  َٔ ِو اِسَتِد٠َ َٟ ا  ّٔ ٔ َِٟت أَبُو ٠ ا َٗ َس ٤ًََُز  ٌِ ٩ِ َب

ٔلَی َصَذا َِٟحزَّاحٔ ث٥َُّ ا٧َِتَضِت إ  ًُبَِیَسَة ب٩ُِ ا

ت کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل نسح نب یلع ولحاین رفعج نب توؿ رضحت انب ایب 
مل

اہنع ےس انس افر اؿ ےس وپاھچ ایگ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )ارگ اینپ ایحت ہبیط( ںیم یسک وک ہفیلخ انبےت وت سک وک انبےت؟ 

اہلل اعتٰیل ہنع وک رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ایگ ہک  رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا رضحت اوبرکب ریض



 

 

رھپ اس ےک دعب سک وک؟ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا رضحت رمع وک، رھپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس وپاھچ ایگ 

ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ریض ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک دعب سک وک انبےت؟ رضحت اع

 اہلل اعتٰیل ہنع وک، رھپ اس ےک دعب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اخومش وہ ںیئگ۔

ت کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 نسح نب یلع ولحاین رفعج نب توؿ رضحت انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًباز ب٩ ٣وسٰی ابزاہی٥، ب٩ سٌس حرضت :  راوی

 ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل سٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٕس أَِخبََرنٔی أَبٔی  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَبَّازُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ثَىٔی  َِٟت َحسَّ َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة َسأ  ٥ٕ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أَب َٗ ٥ِ٠َ أَٔجِسَک  َٓ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت إِٔ٪ ٔجئُِت  ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ إ أ٣َََزَصا أَِ٪ َتزِٔج َٓ ی ٥َ َطِیّئا 

ِتٔی أَبَا برَِکٕ  أ َٓ ٥ِ َتحٔٔسیىٔی  َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِِٟوَت  ىٔی ا ٌِ ََّضا َت أ٧َ َٛ 

معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی تورت ےن  ابعد نب ومٰیس اربامیہ، نب دعس رضحت دمحم نب ریبج نب

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس یسک زیچ اک  ااؽ ایک وت آپ ےن اس تورت وک دفابرہ آےن ےک ےئل رفام ا، اس تورت ےن رعض ایک 

ہن اپؤں؟ )ینعی آپ اس داین ےس رتصخ وہ ےکچ  اے اہلل ےک ر اؽ! آپ اک ایک ایخؽ ےہ ہک ارگ ںیم رھپ آؤں افر آپ وک )وموجد(

وہں وت؟( آپ ےن رفام ا ارگ وت ےھجم ہن اپےئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ اجان )اس دحثی ےس رضحت اوبرکب ریض 

 (اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف الب لعف فاحض ےہ

  نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنعابعد نب ومٰیس اربامیہ، نب دعس رضحت دمحم نب ریبج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، حرضت ٣ح٤س ب٩ جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ أَِخبََرنٔی ٣ُحَ  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي أْعٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٔ و َحسَّ ُس ب٩ُِ ُجَبِْر ٥ٌٕٔ أَ٪َّ أَبَاُظ  ٤َّ ب٩ِٔ ٣ُِل



 

 

َٓک٤ََّ٠َِتطُ فٔی   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ٌٕٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ا٣َِزأَّة أََتِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ُجَبَِْر ب٩َِ ٣ُِل ًَبَّاز ٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  أ٣َََزَصا بٔأ٣َِز َٓ َطِیٕئ 

 ب٩ِٔ ٣ُوَسی

دمحم نب ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک اؿ ےک ابپ رضحت ریبج نب  اجحج نب اشرع، وقعیب نب اربامیہ، رضحت

معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربخ دی ےہ ہک اکی تورت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس ےن آپ ےس یسک 

  ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔زیچ ےک ابرے ںیم ابت یک وت آپ ےن اس تورت وک مکح رفام ا رھپ آےگ

 اجحج نب اشرع، وقعیب نب اربامیہ، رضحت دمحم نب ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف دیس

     1684    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ سٌیس یزیس ب٩ ہارو٪، ابزاہی٥، سٌس، ػاٟح ب٩ ٛیشا٪ زہزی، ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ٩ًَِ اٟزُّ  حسَّ ِیَشاَ٪  َٛ ث٨ََا َػأُٟح ب٩ُِ  ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ ب٩ُِ َس صِزٔیِّ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣ََزٔؿطٔ اِزعٔی لٔی ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ُتَب  ُْعِ ِٛ َّی أَ أَبَا برَِکٕ أَبَأک َوأََخأک َحً

٤ُِِٟؤ٨٣ُٔوَ٪ إَّٔلَّ  ِبَی اہللُ َوا ائ١ْٔ أ٧ََا أَِولَی َوَیأ َٗ و٢ُ  ُ٘ َّی ٣َُت٩ٓ٤َٕ َوَي ُٖ أَِ٪ یََت٤َى ِّی أََخا إٔن َٓ  أَبَا برَِکٕ  َٛٔتابّا 

ہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ دیبع اہلل نب دیعس سیدی نب اہرفؿ، اربامیہ، دعس اصحل نب اسیکؿ زرہی، رعف

اتہک  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اےنپ رمض اولافت ںیم رفام ا ہک اےنپ ابپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اےنپ اھبیئ وک البؤ

 ہن رکےن گل اجےئ، افر وکیئ ےنہک فاال ہی یھب ہن ےہک ہک ںیم اکی ایسی اتکب وھکلا دفں ویکہکن ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک وکیئ الختف یک انمت

م(  ااےئ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الختف ےک افر یسک 

ه

 

عئ

ںیم الختف اک ز ادہ دقحار وہں افر اہلل افر ؤمنم )ریض اہلل 

 یک الختف ےس ااکنر رکےت ںیہ۔

 ، اصحل نب اسیکؿ زرہی، رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدیبعاہلل نب دیعس سیدی نب اہرفؿ، اربامیہ، دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1685    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، ٣زوا٪ اب٩ ٣ٌاویہ یزیس اب٩ ٛیشا٪ ابی حاز٦ اطحعی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ اؤَیَة ا ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ اِِلَِطَحعٔیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ یَزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ  زَارٔیُّ  َٔ

َِٟیِو٦َ َػائ٤ّٔا ٥َ ٩ِ٣َ أَِػَبَح ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ ٩ِ٤َ َتب َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أ٧ََا  َٗ

 ِ٨٣ٔ َ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أ٧َ َٗ ٜٔی٨ّا  َِٟیِو٦َ ٣ِٔش ٥َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ٌَ ِ ٩ِ٤َ أَك َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أ٧ََا  َٗ َِٟیِو٦َ َج٨َاَزّة  َِٟیِو٦َ ٥ُِٜ ا ًَاَز ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا  ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أ٧ََا  َٗ ا  ـّ َِٟح٨َّةَ  ٣َزٔي ٩َ فٔی ا٣ِزٕٔئ إَّٔلَّ َزَخ١َ ا ٌِ  ٣َا اِجَت٤َ

دمحم نب ایب رمع یکم، رمفاؿ انب اعمفہی سیدی انب اسیکؿ ایب احزؾ ایعجش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 رفزہ راھک؟( رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آج  م ںیم ےس یسک ےن رفزہ یک احتل ںیم حبص یک )ینعی

ےن رعض ایک ںیم ےن رفزہ راھک ےہ، آپ ےن رفام ا آج ےک دؿ  م ںیم ےس وکؿ یسک انجزے ےک اسھت ایگ ےہ؟ رضحت اوبرکب ریض 

 ا ےہ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ںیم ایگ وہں، آپ ےن رفام ا آج  م ںیم ےس یسک ےن یسک نیکسم وک اھکان الھک

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن، آپ ےن رفام ا آج  م ںیم ےس یسک ےن یسک امیبر یک امیتر داری یک ےہ؟ رضحت اوبرکب ریض اہلل 

 اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن، آپ ےن رفام ا سج ںیم ہی اسری زیچںی عمج وہ ںیئگ فہ تنج ںیم دالخ وہ ایگ۔

 نب ایب رمع یکم، رمفاؿ انب اعمفہی سیدی انب اسیکؿ ایب احزؾ ایعجش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعت
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ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ابوس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی أَبُو اٟلَّ  ٩ًَِ ابِ َحسَّ اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٕح َورَحِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ٔ ٔطَضإب اصٔز

و ُ٘ ا أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ ًَ ٤َُِٟشیَّٔب َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّل 

 ٥َِٟ ِّی  ٔن َِٟت إ ا َ٘ َٓ ةُ  َِٟبَْقَ َِٟیطٔ ا ٔ َتِت إ َٔ َِٟت ٠َِیَضا ا ًَ ِس َح١َ٤َ  َٗ ُط  َٟ ّة  ُٚ َبَْقَ ٥َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َيُشو ُت  َوَس٠َّ ِ٘ ٔ ٤ََّا ُخ٠ ٜٔىِّی إ٧ٔ ِٙ َٟٔضَذا َوَل أُِخ٠َ



 

 

ا٢َ ا٨َّٟاُض ُسِبحَ  َ٘ َٓ ٔث  ِّی أُو٣ٔ ٠ََِٟٔحِ إٔن َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥ُ ْة َتک٠ََّ ا أََبَْقَ ًّ زَ َٓ ّبا َو حُّ ٌَ ٩ُ بٔطٔ َوأَبُو اَ٪ اہللٔ َت

 َُ َٕ فٔی  ٥َ بَِی٨َا َرا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ أََخَذ ٨ِ٣َٔضا َطاّة برَِکٕ َو٤ًَُزُ  َٓ ئُِب  ٠َِیطٔ اٟذِّ ًَ ًََسا  ٤٨َٔطٔ 

ٍٔ َیوِ  بُ ََٟضا یَِو٦َ اٟشَّ َٟطُ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َ٘ َٓ ئُِب  َِٟیطٔ اٟذِّ ٔ َت إ َٔ َت ِٟ ا َٓ َذَصا ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ َّی اِست٨َِ َل٠ََبطُ اٟزَّاعٔی َحً ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َٕ َُِْرٔی  ََٟضا َرا َِٟیَص   ٦َ

ا٢َ َر  َ٘ َٓ ِّی أُو٩ُ٣ٔ بَٔذَٟٔک أ٧ََا َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ ا٨َّٟاُض ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  إٔن َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػل

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم ک ل رپ وبھج ڈاےل وہےئ اےس اہکن راہ اھت ہک اس  ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ

ک ل ےن اس آدیم یک رطػ دھکی رک اہک ہک ںیم اس اکؾ ےک ےئل دیپا ںیہن ایک ایگ وہں ہکلب ےھجم وت یتیھک ابڑی ےک ےئل دیپا ایک ایگ ےہ، 

ااَؿ 
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
ِ اہک افر اہک ایک ک ل یھب وباتل ےہ؟ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم وت اس  ولوگں ےن ریحایگن افر ربھگاٹہ ںیم 

َ
اّللّ

ابت رپ نیقی رکات وہں افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب نیقی رکےت ںیہ، رضحت اوبرہریہ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی رچفااہ اینپ رکبویں ںیم اھت ہک اکی ڑیھب ا آ ا افر اس ےن  ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ

 ےن 

 

 ےس رکبی وک ڑھچا ایل وت ڑیھبی 

 

 اک اھچیپ ایک اہیں کت ہک اس ڑیھبی 

 

اکی رکبی ڑکپی افر ےل ایگ وت اس رچفاےہ ےن اس ڑیھبی 

ااَؿ اس رچفاےہ یک رطػ دھکی رک اہک ہک اس دؿ رکب
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
ی وک وکؿ اچبےئ اگ سج دؿ ریمے العفہ وکیئ رچفااہ ںیہن وہاگ؟ ولوگں ےن اہک 

ِ! ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم وت اس رپ یھب نیقی راتھک وہں افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رمع ریض اہلل
َ
 اعتٰیل ہنع اّللّ

 یھب اس رپ نیقی رےتھک ںیہ۔

اطرہ ادمح نب رمعف نب رسح رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوب :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب 

     1687    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی جعی ً٘ی١ ب٩ خاٟس حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِیٔب  ٌَ ٝٔ ب٩ُِ ُط ٔ ٠٤َِٟ ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب بَٔضَذا َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ

 ٔ ة َِٟبَْقَ َة ا ٥ِ یَِذَُکِ ٗٔؼَّ َٟ ئِٔب َو اةٔ َواٟذِّ َة اٟظَّ ٔ ٗٔؼَّ  اِْلِٔس٨َاز



 

 

ہنع ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رکبی افر  دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب یعج لیقع نب اخدل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل

 اک فاہعق لقن ایک ایگ ےہ نکیل اس ںیم ک ل ےک فاہعق اک ذرک ںیہن ےہ۔

 

 ڑیھبی 

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب یعج لیقع نب اخدل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یا٪، ابوز٧از اْعد ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ ًباز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابوزاؤز حرفی سٔ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَ  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَبَّازٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َیاَ٪ و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس یُّ  َِٟحرَفٔ بُو َزاُوَز ا

 ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ص٤َُا  ىَی َحٔسیٔث  لِٔکَ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٔد  ٩ًَِ ٩ًَِ اِِلَِْعَ  یُو٧َُص 

ِّی أُو٩ُ٣ٔ بٔطٔ  إٔن َٓ اََّل فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا  َٗ ا َو ٌّ اةٔ ٣َ ةٔ َواٟظَّ َِٟبَْقَ  أ٧ََا َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ َو٣َا ص٤َُا ث٥ََّ  اٟزُّصِزٔیِّ َوفٔی َحٔسیثٔض٤َٔا ذَِٔکُ ا

می دمحم نب ابعد ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب راعف اوبداؤد رفحی ایفسؿ، اوبزاند ارعج اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رک

 ک ل افر رکبی دفونں اک فاہعق ذرک ایک ایگ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ویسن ک  ازلرہی یک رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ افر اس ںیم

ےہ افر اس ںیم ہی یھب ےہ ہک آپ ےن رفام ا ںیم وت اس رپ نیقی راتھک وہں افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع یھب افر )اس فتق( ہی دفونں رضحات فاہں وموجد ںیہن ےھت۔

 ؿ نب ہنییع، دمحم نب راعف اوبداؤد رفحی ایفسؿ، اوبزاند ارعج اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابعد ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہفیلخ افؽ الب لصف دیسان اوبرکب دصقی ریض اہلل

     1689    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًباز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣شٌز سٌس ب٩ ابزاہی٥،  :  راوی

 ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ  ُس بِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا ُس ب٩ُِ ا ًَبَّازٕ َحسَّ  ٩ُ



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس ص٤َُا  ٕ لِٔکَ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُس َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  أَبٔی صَُزیَِزَة 

ٰیل دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب ابعد ایفسؿ نب ہنییع، رعسم دعس نب اربامیہ، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

  رطح رفاتی لقن یک ےہ۔ہنع ےس یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک یک

دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب ابعد ایفسؿ نب ہنییع، رعسم دعس نب اربامیہ، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضح

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1690    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بارک ٤ًز ب٩ سٌیس ابی سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی ابوربیٍ ًتکی ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابی َکیب ابوربیٍ اب٩ ٣ :  راوی

 حشْن اب٩ ابی ٠٣یٜہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَلٔئ َوا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ َتکٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثٔیُّ َوأَبُو اٟزَّبٔی ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٍٔ َحسَّ ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔی َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ َّ٠ٟ

ث٨ََ  َٜةَ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی حَُشِْٕن  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس ٤َُِٟباَرٔک  أ٪ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ا ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُت اب٩َِ  ا و  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

ُط ا٨َّٟاُض یَِسًُوَ٪ َویُِث٨ُوَ٪  َٔ َّ٨َٜ َت َٓ یزٔظٔ  ًَلَی رَسٔ أب  َِٟدلَّ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا وَُّل ُؤؿ ُ٘ ٍَ َوأ٧ََا ٓٔیض٥ِٔ  ًَبَّإض َي َٓ ِب١َ أَِ٪ یُزِ َٗ ٠َِیطٔ  ًَ وَ٪  َوُيَؼ٠ُّ

َٓتَرَ  ًَلٔیٌّ  إَٔذا صَُو  َٓ َِٟیطٔ  ٔ تُّ إ َٔ َِٟت ا َٓ ٜٔٔيی ٩ِ٣ٔ َوَرائٔی  ِس أََخَذ ب٨ِ٤َٔ َٗ ًِىٔی إَّٔلَّ بَٔزُج١ٕ  ٥ِ٠َ َیزُ َٓ ا٢َ  َت أََحّسا َٗ ِٔ ا٢َ ٣َا َخ٠َّ َٗ ًَلَی ٤ًََُز َو  ٥َ حَّ

ٔلَیَّ أَِ٪  ٍَ َػاحٔبَِیَک َوَذا أََحبَّ إ ٠ََک اہللُ ٣َ ٌَ ٨ُِت َِلَُه٩ُّ أَِ٪ َیِح ُٛ ٠٤ًََٔطٔ ٨ِ٣َٔک َوای٥ُِ اہللٔ إِٔ٪  َِٟقی اہلَل ب٤ِٔٔث١ٔ  ٍُ أَ ِّرُ أَِس٤َ ث َٛ ُ ٨ُِت أ ُٛ ِّی  َک أَن

و٢ُ ٔجئُِت أ٧ََا َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِجُت أ٧ََا َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َوَزَخ٠ُِت أ٧ََا َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ َوََخَ

ُض٤َا ٌَ ٠ََک اہللُ ٣َ ٌَ ٨ُِت َِلَِرُجو أَِو َِلَُه٩ُّ أَِ٪ َیِح ُٛ إِٔ٪  َٓ 

ی اوبرکبی دمحم نب العء، ایب رکبی اوبرعیب انب ابمرک رمع نب دیعس ایب نیسح

ک

 

عت

ی اوبرعیب 

 

عئ

 

ش

ت کہ رضحت انب دیعس نب رمعف ا
مل
 انب ایب 

ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک بج تخت رپ راھک ایگ وت ولگ اؿ ےک اردرگد عمج 

ےھت افر ںیم وہ ےئگ افر اؿ ےک ےئل داع یک افر اؿ یک رعتفی رکےن ےگل افر اؿ اک انجزہ ااھٹےن ےس ےلہپ اؿ یک امنز انجزہ زپھ رےہ 



 

 

یھب ایہن ولوگں ںیم اھت، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن ربھگا ا  ااےئ اکی آدیم ےس ہک سج ےن 

ریمے ےھچیپ ےس آ رک ریما دنکاھ ڑکپا، ںیم ےن اس یک رطػ داھکی وت فہ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت، وت رضحت یلع ریض اہلل 

 ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےئل رمح یک داع رفامیئ افر رھپ رفام ا )اے رمع!( آپ ےن اےنپ ےھچیپ وکیئ ااسی آدیم ںیہن اعتٰیل ہنع

 وھچڑا سج ےک اامعؽ ا ےس وہں ہک اؿ اامعؽ رپ اہلل اعتٰیل ےس الماقت رکان دنسپ وہ، آپ ےس ز ادہ افر اہلل یک مسق! ےھجم نیقی ےہ ہک اہلل

آپ وک اےنپ دفونں اسویھتں اک اسھت رفامےئ افر اس یک فہج ہی ےہ ہک ںیم ز ادہ رت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس رکات اھت ہک  اعتٰیل

آپ رفامےت ےھت ہک ںیم آ ا افر اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر ںیم دالخ وہا افر رضحت اوبرکب ریض 

 ٰیل ہنع افر رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادنر دالخ وہےئ، ںیم ت ال افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیلاہلل اعت

ہنع یھب ےلکن، افر ںیم ادیم رکات وہں افر ےھجم نیقی ےہ ہک اہلل اعتٰیل آپ وک اؿ دفونں ےک اسھت )ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر 

 اوبرکب( ےک اسھت رک دے اگ۔ رضحت

ت کہ  :  رافی
مل
ی اوبرکبی دمحم نب العء، ایب رکبی اوبرعیب انب ابمرک رمع نب دیعس ایب نیسح انب ایب 

ک

 

عت

ی اوبرعیب 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ٤ًز ب٩ سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ  ث٨ََا إِٔسَح ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ و َحسَّ ٌٔیٕس فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس  اصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص 

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت رمع نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن 

 یک یئگ ےہ۔

  نب ویسن، رضحت رمع نب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥، ابزاہی٥، ب٩ سٌس ػاٟح ب٩ ٛیشا٪ زہْر ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب  :  راوی

 ب٩ ابزہی٥ ػاٟح اب٩ طہاب ابوا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا إٔبَِزاص ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ َحسَّ ٕب َوا ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِیَشاَ٪ ح و َحسَّ َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ٕس  ٌِ ی٥ُ ب٩ُِ َس

ث٨ََا أَ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اُٟوا َحسَّ َٗ َُٟض٥ِ  ُى  ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ ًَلٓٔیٕ ا ٩ًَِ َػأٟٕح  إب بٔی 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ٍَ أَبَا َس َُّط َس٤ٔ ثَىٔی أَبُو أ٣َُا٣ََة ب٩ُِ َسِض١ٕ أ٧َ ٥َ بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ٔسیَّ َو  ُّ اٟثُّ ٤ُُْٗؽ ٨ِ٣َٔضا ٣َا َیِب٠ُ ٠ًََِیض٥ِٔ  َزُؿوَ٪ َو ٌِ ٠َِیطٔ َرأَیُِت ا٨َّٟاَض يُ ًَ أب َو َِٟدلَّ ُّ زُوَ٪ َذَٟٔک َو٣َزَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٨ِ٣َٔضا ٣َا َیِب٠ُ

ی٩َ  ا٢َ اٟسِّ َٗ َٔک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟت ذَٟ اُٟوا ٣َاَذا أَوَّ َٗ ٤ٔیْؽ َیُحزُُّظ  َٗ 

ب نب اربمیہ اصحل انب وصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ، نب دعس اصحل نب اسیکؿ زریہ نب رحب، نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعی

اہشب اوباامہم نب لہس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ںیم  ا 

 اھچیت کت راہ اھت ہک ںیم ےن ولوگں وک داھکی ہک فہ شیپ ےئک اجےت ںیہ افر اؿ ےک )دبونں رپ( رکےت ںیہ، اؿ ںیم ےس ھچک ےک رکےت

ںیہ افر ھچک ےک رکےت اس ےس ےچی کت ںیہ افر رھپ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع زگرے افر فہ اانت ابمل رکات ےنہپ وہےئ 

ایک  ںیہ ہک فہ زنیم رپ اتٹیسھگ الچ اج راہ ےہ، احصہب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس! اس یک ریبعت

 ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا، دنی۔

وصنمر نب ایب زمامح، اربامیہ، نب دعس اصحل نب اسیکؿ زریہ نب رحب، نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربمیہ  :  رافی

 اصحل انب اہشب اوباامہم نب لہس رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساہلل ب٩ خلاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی ب٩ وہب یو٧ص اب٩ طہاب حرضت ح٤زہ ب٩ ً :  راوی

٩ًَِ َح٤ِزََة  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب أَِخبََرُظ  ثَىٔی رَحِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ َحسَّ ب٩ِٔ 

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  أب  َِٟدلَّ بُِت ٨ِ٣ٔطُ  ا رَشٔ َٓ َٟبَْن  َسّحا أُتٔیُت بٔطٔ ٓٔیطٔ  َٗ ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ إٔذِ َرأَیُِت  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َِٟت  ٤َا أَوَّ َٓ اُٟوا  َٗ أب  َِٟدلَّ لٔی ٤ًََُز ب٩َِ ا ـِ َٓ ًَِلِیُت  ارٔی ث٥َُّ أَ َٔ ِّی َِلََری اٟزِّیَّ َیِحزٔی فٔی أَِه ٔن َّی إ ٥َ٠ِ  َذَٟٔک یَا َرُس َحً ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  و٢َ اہللٔ 



 

 

رحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن انب اہشب رضحت زمحہ نب دبعاہلل نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ 

 ا ایگ، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا ںیم  ا راہ اھت ںیم ےن اکی ایپہل داھکی وج ریمی رطػ ال

اس ایپےل ںیم دفدھ اھت، ںیم ےن اس ںیم ےس ایپ اہیں کت ہک اتزیگ افر ریسایب ریمے انونخں ںیم ےس ےنلکن یلگ، رھپ ںیم ےن اانپ اچب 

وہا دفدھ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک دے د ا، احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص 

  فملس! اس وخاب یک ریبعت ایک ےہ؟ آپ ےن رفام ا ملع۔اہلل ہیلع

 رحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن انب اہشب رضحت زمحہ نب دبعاہلل نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضح

     1694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ سٌس حرضت ػاٟح رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 سے یو٧ص

ٌٔی ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  وَب ب٩ِٔ إٔبِزَ و َحسَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ص٤َُا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس لِٔکَ ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا ا ِی١ٕ ح و َحسَّ َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  اصٔی٥َ ٕس َحسَّ

ٔ یُو٧َُص ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ  ٩ًَِ َػأٟٕح بٔإِٔس٨َاز ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ  ب٩ِٔ َس

وقعیب نب اربامیہ، انب دعس رضحت اصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ویسن یک دنس ےک ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع ولحاین دبع نب دیمح 

 اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، انب دعس رضحت اصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ویسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ رح٠٣ہ ب٩ یحٌی ب٩ وہب یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت :  راوی

٤َُِٟش  ٌٔیَس ب٩َِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َس ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا رَحِ ٍَ أَبَا َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٔب أَِخبََرُظ أ٧َ یَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ًُِت ٨ِ٣َٔضا ٣َا صَُزیَِزَة َي ٨َزَ َٓ ْو  ِٟ ٠َِیَضا َز ًَ ٠ٔیٕب  َٗ ًَلَی  و٢ُ بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ َرأَیُِتىٔی  ُ٘ ٥َ َي ِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

رٔفُ  ِِ ََ بَٔضا َذ٧ُوبّا أَِو َذ٧ُوبَِْٔن َوفٔی ٧َزًِٔطٔ َواہللُ َي ٨َزَ َٓ َة  َٓ َُٗحا ْٕ ث٥َُّ َطاَئ اہللُ ث٥َُّ أََخَذَصا اب٩ُِ أَبٔی  ٌِ ُط َؿ َٟ بّا    َِٟت َُغِ اِسَتَحا

َب اٟ َّی َُضَ أب َحً َِٟدلَّ ََ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ِ َُ ٧َز ٔ یًّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ی٨َِز ِبَْقٔ ًَ ٥ِ٠َ أََر  َٓ أب  َِٟدلَّ أََخَذَصا اب٩ُِ ا َل٩ٕ َٓ ٌَ  ٨َّاُض بٔ

ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص رحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ 

 اہلل ہیلع فملس ےس انس، آپ رفامےت ںیہ ہک ںیم  ا راہ اھت ںیم ےن اےنپ آپ وک اکی ونکںیئ رپ داھکی ہک سج رپ ڈفؽ زپا وہا ےہ وت ںیم ےن

 اعتٰیل ہنع ےن ڑکپا افر اس ڈفؽ ےک ذرےعی ونکںیئ ںیم ےس ک ان اہلل ےن اچاہ اپین اچنیھک، رھپ اےس اوباحقہف ےک ےٹیب رضحت اوبرکب ریض اہلل

ےنچنیھک ںیم اہلل اؿ یک ترفغت رفامےئ زمکفری یھت، رھپ فہ ڈفؽ ڑبا وہ ایگ افر اےس انب اطخب  اس ےس اکی  ا دف ڈفؽ ےچنیھک افر اؿ ےک

اہلل اعتٰیل ہنع یک  )ینعی رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ےن ڑکپا وت ںیم ےن ولوگں ںیم ےس ااسی اہبدر ںیہن داھکی ہک وج رضحت رمع ریض

اا وہ، )رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس دقر اپین اکنال( اہیں کت ہک ولگ اےنپ اےنپ افوٹنں وک ریساب رک ےک 

 

یت خ
 
ئ

 

ھب

ک

رطح اپین 

 اینپ آراؾ یک ہگج رپ ےلچ ےئگ۔

 رحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

جسی ً٘ی١ ب٩ خاٟس ٤ًزو ٧اٗس ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس  ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی :  راوی

 حرضت ابوػاٟح رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ح و  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٔ و َحسَّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاٗ ث٨ََا  ُس َحسَّ

٩ًَِ َػأٟٕح بٔإِٔس٨َا ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ٔ یُو٧َُص ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ َوا  ز

رضحت اوباصحل ریض  دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل رمعف اندق ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، نب دعس

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس ویسن یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل رمعف اندق ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، نب دعس رضحت  :  رافی

 اوباصحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ابوػاٟح اْعد حرضت ابوہزی :  راوی

 َ ا٢َ اِِل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا ا ا٢َ إٔ٪َّ َحسَّ َٗ َُِْرُُظ إٔ٪َّ أَبَا صُزَیَِزَة  ُد َو ِْعَ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُ ب٨َِٔحو ٔ َة ی٨َِز َٓ َُٗحا  َرأَیُِت اب٩َِ أَبٔی 

ولحاین دبع نب دیمح وقعیب اوباصحل ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

داھکی ہک فہ )ڈفؽ( چنیھک رےہ ںیہ افر ابح  دحثی زرہی یک دحثی یک  ںیم ےن اوباحقہف ےک ےٹیب )رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع( وک

 رطح لقن یک یئگ ےہ۔

 ولحاین دبع نب دیمح وقعیب اوباصحل ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ وہب ًِم ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابویو٧ص ٣ولی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ثَىٔی أَِح٤َُس  َِٟحارٔٔث أَ٪َّ أَ  َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَِمِّ  ث٨ََا  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َوصِٕب َحسَّ بَا یُو٧َُص ٣َِولَی أَبٔی ب٩ُِ 

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ثَطُ  ًَلَی َحِوضٔی أَِسقٔی ا٨َّٟاَض صَُزیَِزَة َحسَّ  َُ ٔ ِّی أ٧َِز بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ أُرٔیُت أَن

 ِِ ْٕ َواہللُ َي ٌِ َِٟوی٩ِٔ َوفٔی ٧َزًِٔطٔ َؿ ََ َز ٨َزَ َٓ َحىٔی  َو ٩ِ٣ٔ یَٔسی َُْٟٔروِّ ِٟ أََخَذ اٟسَّ َٓ َحائَىٔی أَبُو برَِکٕ  أََخَذ َٓ َٓ أب  َِٟدلَّ َحاَئ اب٩ُِ ا َٓ ُط  َٟ رٔفُ 

 َٓ زُ ٨ِ٣ُٔط  حَّ َٔ َِٟحِوُق ٣ََِآُ٪ یََت َّی ا٨َّٟاُض َوا َّی َتَول َوی ٨ِ٣ٔطُ َحً ِٗ مُّ أَ َٗ ََ َرُج١ٕ  ِ  ٥ِ٠َ أََر ٧َز

ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ یمع دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن ومیل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ام ا ےھجم  اےن یک احتل ںیم داھک ا ایگ ہک ںیم اےنپ وحض ںیم ےس اپین اکنؽ رک ولوگں وک الپ ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

راہ وہں، ایس دفراؿ ریمے اپس رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر اوہنں ےن ھجم ےس ڈفؽ ڑکپ ایل اتہک فہ ےھجم آراؾ 



 

 

اپین اچنیھک افر اؿ ےک ےنچنیھک ںیم زمکفری یھت، اہلل اؿ یک ترفغت رفامےئ، رھپ   اچنہںیئ، وت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دف ڈفؽ

)اس ےک دعب( اطخب ےک ےٹیب )رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع( آےئ افر اوہنں ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہھت ےس 

اپین انچنیھک افر یسک آدیم اک ںیہن داھکی اہیں کت ہک ولگ )اپین ڈفؽ ڑکپا وت ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ز ادہ وقت ےس 

 ےس ریساب وہ رک( فاسپ ےلچ ےئگ افر وحض اک اپین رھب رک ہہب راہ ےہ۔

 ادمح نب دبعارلنمح نب فبہ یمع دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، اوبویسن ومیل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

برک ٣ح٤س ب٩ برش ابوبرک ب٩ سا٥ٟ سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل حرضت  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی :  راوی

 ًبیس اہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اََّل حَ  َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََ َحسَّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا ًُبَِیُس سَّ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ  ًَ  ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

حَ  َٓ ٠ٔیٕب  َٗ ًَلَی  ةٕ  ٔ برَِکَ ِٟو َُ بَٔس ٔ ِّی أ٧َِز َن أ َٛ ا٢َ أُرٔیُت  الَی َٗ ٌَ ا َواہللُ َتَباَرَک َوَت ّٔ ٌٔی ًّا َؿ ِ ََ ٧َز ٨َزَ َٓ ََ َذ٧ُوبّا أَِو َذ٧ُوبَِْٔن  ٨َزَ َٓ اَئ أَبُو برَِکٕ 

یَطُ حَ  ی رَفِ یًّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َيرِفٔ ِبَْقٔ ًَ ٥ِ٠َ أََر  َٓ بّا  َِٟت َُغِ اِسَتَحا َٓ َٓاِسَتَقی  ُط ث٥َُّ َجاَئ ٤ًَُزُ  َٟ رٔفُ  ِِ َّی َرؤَی ا٨َّٟاُض َي بُوا ً َوَُضَ

َل٩َ  ٌَ ِٟ  ا

 اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب رکب دمحم نب رشب اوبرکب نب اسمل اسمل نب دبعاہلل رضحت دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل

 اسھت اکی ونکںیئ ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم )وخاب( ںیم داھک ا ایگ ہک ںیم اکی ڈفؽ ےک

 ںیم ےس حبص ےک فتق اپین چنیھک راہ وہں وت ایس دفراؿ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آ ےئگ وت اوہنں ےن اکی  ا دف ڈفؽ اپین ےک ےچنیھک

ں ےن ڈفؽ ےک افر اہلل اؿ یک ترفغت رفامےئ ہک اؿ ےک ڈفؽ ےنچنیھک ںیم زمکفری یھت رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ افر اوہن

 ذرےعی اپین اکنال وت ںیم ےن ولوگں ںیم ےس ایسی زربدتس اہبدر ےہک اسھت اپین اکنےنل فاال رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک العفہ یسک

 وک ںیہن داھکی، اہیں کت ہک ولگ )اپین یپ رک ریساب وہ ےئگ( افر اوہنں ےن اےنپ افوٹنں وک اپین الپ رک آراؾ یک ہگج اھٹب د ا۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب رکب دمحم نب رشب اوبرکب نب اسمل اسمل نب دبعاہلل رضحت دیبع اہلل نب رمع ریض  :  رافی



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص زہْر ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ  ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٩ًَِ ُرِؤیَا َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ

 ٔ ٨ًَُِض٤َا ب٨َِٔحو أب َرضَٔی اہللُ  َِٟدلَّ ٥َ فٔی أَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ    َحٔسیثٔض٥ِٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

اہلل نب ویسن زریہ ومٰیس نب ہبقع رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےنپ ابپ ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ادمح نب دبع

فملس اک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم وخاب ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح 

 لقن ایک ےہ۔

 دبعاہلل نب ویسن زریہ ومٰیس نب ہبقع رضحت اسمل نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ٨٣ٜسر جابز، زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٨٣ٜسر ٤ًزو ،  :  راوی

 حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َجابّٔزا یُِدبٔرُ  ٌَ َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُِٟ ٤ِزٕو َواب٩ِٔ ا

َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٕو  ًَ  َو

ا َ٘ َٓ ٠ُِت ٩ِ٤َٟٔ صََذا  ُ٘ َٓ ا  َِصّ َٗ أَیُِت ٓٔیَضا َزاّرا أَِو  َِٟح٨ََّة رَفَ ا٢َ َزَخ٠ُِت ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  أََرِزُت أَِ٪ َػل َٓ أب  َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ُٟوا ٟ

 ًَ ا٢َ أَِی َرُسو٢َ اہللٔ أََو  َٗ َبکَی ٤ًَُزُ َو َٓ ََُِْرَتَک  ُت  ََٓذََکِ اُر أَِزُخ١َ  َِ  ٠َِیَک ُي

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، رمعف نب دکنمر اجرب، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر رمعف ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ںیم ےن  ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم تنج ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن تنج ںیم اکی رھگ  ا اکی لحم داھکی،

وپاھچ ہک ہی لحم سک اک ےہ؟ )فاہں وموجد احرضنی( ےن اہکں ہی لحم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ےہ، ںیم ےن اچاہ ہک ںیم اس 

 ںیم دالخ وہ اجںیئ، رگم )اے رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع!( ےھجم ریتی ریغت اک ایخؽ آ ایگ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع )ہی نس رک( رف

 افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ایک ںیم آپ ےک دالخ وہےن رپ ریغت رکات؟ زپے

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایفسؿ، رمعف نب دکنمر اجرب، زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر رمعف ، رضحت اجرب ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗس سٔیا٪، اب٩ ٨٣ٜسر اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ ٨٣ٜسر جابز، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو جابز، ٤ًزو ٧ا :  راوی

 حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ  ٤ًَِزٕو َواب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ُس ث٨ََاظ إِٔسَح ث٨ََا  و َحسَّ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ٍَ َجابٔزّ  ٤ِزٕو َس٤ٔ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ َّی ُس ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُت َجابّٔزا  ٌِ َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََاظ  ا ح و َحسَّ

 ٕ ٕ َوُزَصِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر  اہللُ 

، رمعف اجرب، رمعف اندق ایفسؿ، انب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رمعف نب دکنمر اجرب، اوبرکب نب ایب ہبیش

 ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک انب ریمن افر زریہ یک یسک رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

ؿ، انب دکنمر رضحت اجرب ریض ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ، رمعف نب دکنمر اجرب، اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اجرب، رمعف اندق ایفس :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی ب٩ وہب یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ٌٔیٔس بِ  ٩ًَِ َس ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص أَ٪َّ اب٩َِ ٔطَضإب أَِخبََرُظ  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ٔ ا

 ًَ ٔ إ َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ا٢َ بَِی٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ إٔذِ َرأَیُِتىٔی فٔی ا َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُِت ٩ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ َِصٕ  َٗ ٔلَی َجا٧ٔٔب  ُ إ أ َذا ا٣َِزأَْة َتَوؿَّ

ََُِْرَة ٤ًََُز  ُت  ََٓذََکِ أب  َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ اُٟوا ٟ َ٘ َٓ ا فٔی َذَٟٔک ٩ِ٤َٟٔ صََذا  ٌّ َبکَی ٤ًَُزُ َو٧َِح٩ُ َج٤ٔی َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ َِّٟیُت ٣ُِسبّٔزا  َو َٓ

 ًَ َبٔی أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ ا٢َ ٤ًَُزُ بٔأ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤َِِٟح٠ٔٔص ٣َ  ٠َِیَک أََُاُر ا

نب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت رحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن ا

ںیہ ہک آپ ےن رفام ا ںیم  ا راہ اھت ہک ںیم ےن اےنپ آپ وک تنج ںیم داھکی وت فاہں اکی تورت اکی لحم ےک وکےن ںیم فوض رک ریہ 

ولوگں( ےن اہک ہی لحم رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک ےہ )آپ ےن یھت، ںیم ےن اہک ہی لحم سک اک ےہ؟ )فاہں وموجد 

ٰیل رفام ا ہک ہی نس رک( ےھجم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ریغت  اد آ یئگ وت ںیم تشپ ریھپ رک لچ زپا، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

رف زپے افر مہ بس اس سلجم ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی نس رک 

ےھت، رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ رپ ریمے امں ابپ رقابؿ، ایک ںیم آپ رپ ریغت 

 رکفں اگ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی نب فبہ ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، ابوػاٟح حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس حش٩ ح٠ :  راوی

 ٔ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاص ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اُٟوا َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوَحَش٩ْ ا ث٨َٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ی٥َ َحسَّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ ٔطَضإب   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ، اوباصحل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ 

 دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 نب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ، اوباصحل رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ور ب٩ ابی ٣زاح٥ ابزاہی٥، اب٩ سٌس حش٩ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس ًبس حش٩ يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس ابی ػاٟ٭ ٨٣ؼ :  راوی

 اب٩ طہاب ًبساٟح٤یس اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ٣ح٤س ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ًَِبْس  َحسَّ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا َحَش٩ْ ا ٕس ح و َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ َي

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ َحَش٩ْ َحسَّ َٗ ِبُس أَِخبََرنٔی و  ًَ  ٔطَضإب أَِخبََرنٔی 

ِٟحَ  َٗ ا ّسا  ٌِ إؾ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ َس َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ َس ب٩َِ َس ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َزیِٕس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ ًَلَی َرُسو٢ٔ ٤ٔیٔس ب٩ُِ  ا٢َ اِسَتأَِذَ٪ ٤ًَُزُ 

یِٕع یُک٨َ٤ِِّ٠َُط َوَيِش  ٥َ َو٨ًَِٔسُظ نَٔشاْئ ٩ِ٣ٔ َُقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩َ٤ُِٗ اہللٔ َػل ا اِسَتأَِذَ٪ ٤ًَُزُ  َّ٤٠َ َٓ ًَأَٟیّة أَِػَواتُُض٩َّ  َتِٜثٔر٧َِطُ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أَذَٔ٪  َٓ ِٟٔحَحاَب  ا٢َ ٤ًَُزُ َیبَِتٔسِرَ٪ ا َ٘ َٓ َحُک  ـِ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

ٔ أَِؿَحَک اہللُ ٔس  ً َّ٩ ُٛ تٔی  ًَحِٔبُت ٩ِ٣ٔ َصُؤََّلٔئ اًٟلَّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا ٨ََّک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َّ٤٠َ َٓ ٨ِٔسی 

ا َٗ ُّٙ أَِ٪ یََضبَِن ث٥َُّ  أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََح َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ِٟٔحَحاَب  ٩َ َػِوَتَک ابَِتَسِرَ٪ ا ٌِ ُٔٔشض٩َّٔ أََتَضب٨َِىٔی َس٤ٔ أت أَِن ًَُسوَّ ٢َ ٤ًَُزُ أَِی 

َٓىُّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٥ِ أ٧ََِت أ٠ََُُِى َوأَ ٌَ ٩َ٠ُِٗ َن  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ  َوََّل َتَضبَِن َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َک اہللٔ َػل حِّ َٓ ا ََُِْر  حًّ َٓ ا إَّٔلَّ َس٠ََک  حًّ َٓ مُّ َسأٟکّا  َٗ ِیَلاُ٪  ََٟ٘ٔیَک اٟظَّ ٔ ٣َا  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا  طٔ َوَس٠َّ

ھ انب اہشب دبعادیمحل 
ن
وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ، انب دعس نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع نسح وقعیب انب اربامیہ، نب دعس ایب اص

نمح نب زدی دمحم نب دعس نب ایب فاقص رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن انب دبعارل

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس )ادنر دالخ وہےن یک( ااجزت امیگن افر آپ ےک اپس رقشی یک ھچک تورںیت وموجد ںیھت افر فہ 

رک ریہ ںیھت افر اؿ یک آفازںی یھب دنلب ںیھت وت بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن  تورںیت آپ ےس تہب یہ ز ادہ ابںیت

 ااجزت امیگن وت فہ تورںیت رپدے ںیم دفڑ زپںی، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ااجزت اطع رفام دی

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! اہلل اعتٰیل آپ وک اتسنہ  افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس پ س زپے وت رضحت

رےھک، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم اؿ توروتں رپ بجعت وہا ہک وج ریمے اپس یھٹیب ںیھت )اے رمع!( بج اوہنں ےن 

ٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ اس ابت ےک ز ادہ ریتی آفاز  ین وت فہ رپدے ںیم دفڑ زپںی، رضحت رمع ریض اہلل اعت

دقحار ںیہ ہک فہ تورںیت آپ ےس ڈرںی رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ توروتں ےس رفام ا اے اینپ اجؿ یک دونمش! ایک  م 



 

 

  ی اہں! آپ تخس ںیہ افر ر اؽ اہلل یلص ھجم ےس ڈریت وہ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیہن ڈریت وہ؟ فہ تورںیت ےنہک  ںیگ

اہلل ہیلع فملس ےس ز ادہ ہصغ فاےل ںیہ، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی 

ر رک اتیل ےہ، ہک سج راےتس رپ اجؿ ےہ، اطیشؿ بج ےھجت یسک راےتس رپ اتلچ وہا اتلم ےہ وت اطیشؿ فہ راہتس وھچڑ رک دفرسا راہتس اایتخ

 )اے رمع!( وت اتلچ ےہ۔

ھ انب اہشب  :  رافی
ن
وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ، انب دعس نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع نسح وقعیب انب اربامیہ، نب دعس ایب اص

 دبعادیمحل انب دبعارلنمح نب زدی دمحم نب دعس نب ایب فاقص رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1706    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ٤ًز ب٩ ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤ :  راوی

 خلاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس أَِخبََرنٔی ُسَضِی١ْ  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا بٔطٔ  ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ َِٟد َحسَّ أب بٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا لَّ

ًَلَی َرُسو٢ٔ  ٩َ أَِػَواَتُض٩َّ  ٌِ َٓ ِس َر َٗ ٥َ َو٨ًَِٔسُظ نِٔشَوْة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َجاَئ إ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث اٟزُّصِ  ِٟحَٔحاَب   زٔیِّ اِسَتأَِذَ٪ ٤ًَُزُ ابَِتَسِرَ٪ ا

اہرفؿ نب رعمفػ، دبعازعلسی نب دمحم لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل 

اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ھچک تورںیت ںیھٹیب ںیھت، وج 

اہلل ہیلع فملس ےک اپس اینپ آفازفں وک دنلب رک ریہ یھت وت بج رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )ادنر آےن یک(  ر اؽ اہلل یلص

 ااجزت امیگن وت فہ بس تورںیت رپدے ںیم دفڑ زپںی، رھپ آےگ زرہی یک رفاتی یک رطح رفاتی لقن وقنمؽ ےہ۔

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب اہرفؿ نب رعمفػ، دبعازعلسی نب دمحم لیہس رضحت اوب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح ًبساہلل ب٩ وہب، ابزاہی٥ ب٩ سٌس سٌس ب٩ ابزاہی٥، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

 ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب  ث٨ََا  ٕح َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس ٕس  ٌِ ٩ِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس

ِس کَاَ٪ یَُٜوُ٪  َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َي ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ إِٔ٪  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  َٓ ثُوَ٪  ِب٥ُِٜ٠َ ٣َُحسَّ َٗ فٔی اِِل٥ٔ٣َُ 

 ًٔ ثُوَ٪ ٠ِ٣َُض٤ُوَ٪ َی٩ُِٜ فٔی أ٣َُّ ٔشْرُ ٣َُحسَّ ِٔ ا٢َ اب٩ُِ َوصِٕب َت َٗ أب ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َِٟدلَّ إٔ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا َٓ  ی ٨ِ٣ُٔض٥ِ أََحْس 

فملس اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح دبعاہلل نب فبہ، اربامیہ نب دعس دعس نب اربامیہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع 

ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک  م ےس ےلہپ اوتمں ںیم دحمث وہا رکےت ےھت )ینعی ریغب ارادہ ےک اؿ  ےس رفاتی رکیت

یک زابونں رپ ابت اجری وہ اجیت یھت( وت ارگ ریمی اتم ںیم اؿ ںیم ےس وکیئ دحمث ےہ وت فہ رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل 

ُو َؿ رفامےت ںیہ، ینعی نج رپ ااہلؾ ایک اجات ےہہنع ںیہ۔ انب فبہ دحمنیث یک ریسفت 
م َ
ه
ْ ل
ُ
م

 ںیم 

 اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح دبعاہلل نب فبہ، اربامیہ نب دعس دعس نب اربامیہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ًحًل٪ سٌس ب٩ ابزاہی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ ًُ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ص٤َُا  َیِی٨ََة لِٔکَ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ َس  ًَِحًَلَ٪ 

زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ دعس نب اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ہبیتق نب دیعس، ثیل، رمعف اندق 

 ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی  لک یک یئگ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، رمعف اندق زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب الجعؿ دعس نب اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ سٌیس ب٩ ًا٣ز جویزیہ اب٩ اس٤اء ٧ :  راوی

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ا٢َ ُجَویِزٔیَُة ب٩ُِ أَِس٤َاَئ أَِخبََر٧َا  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

ِٟٔحَحأب َوفٔی أَُساَری بَِسرٕ ٤ًَُزُ َو  ا٦ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َوفٔی ا َ٘ ِّی فٔی ثًََلٕث فٔی ٣َ ُت َرب ِ٘ َٓ  ا

ہبقع نب ہمرؾ، دیعس نب اعرم، وجریہی انب اامسء، انعف، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل 

رب یک وماتقف یک اقمؾ اربمیہ ںیم امنز زپےنھ یک توروتں ےک رپدے ںیم اجےن یک  اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن نیت ابوتں ںیم اےنپ

 دبر ےک دیقویں ےک ابرے ںیم۔

ہبقع نب ہمرؾ دیعس نب اعرم وجریہی انب اامسء انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1710    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ حرضت اب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َحسَّ ًَ َِّی  ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٤ََز 

 ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩َ ٓٔیطٔ َس٠ُو٢َ َجاَئ اب٨ُُِط  ِّٔ َٜ ُ ٤ٔیَؼُط أَِ٪ ی َٗ ٔلَیُط  ٌِ َُٟط أَِ٪ ُي َ َشأ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  أَبَاُظ ِبسٔ اہللٔ إ

ِّیَ  ٥َ ُٟٔیَؼل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َِّی  ُط أَِ٪ ُيَؼل َٟ َ ًَِلاُظ ث٥َُّ َسأ َ أ أََخَذ بَٔثِؤب َرُسو٢ٔ اہللٔ  َٓ َٓ ا٦َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ 

٠ًََیِ  َِّی  ِس ٧ََضاَک اہللُ أَِ٪ ُتَؼل َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ ِّی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُتَؼل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ طٔ 

٤ََّا َخ  ٥َ إ٧ٔ ٌَْٔن ٣َزَّّة َوَسأَزٔیَوَس٠َّ َُٟض٥ِ َسِب رٔفِ  ِِ ُض٥ِ إِٔ٪ َتِشَت َٟ رٔفِ  ِِ َُٟض٥ِ أَِو ََّل َتِشَت رٔفِ  ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ََّرنٔی اہللُ  َّطُ ْ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٌَْٔن  ًَلَی َسِب ُس 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧َِز٢ََ اہللُ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی  ََٓؼل  ْٙ ٔ ٥ِ ٨َ٣ُآ ُ٘ ًَلَی أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َاَت أَبَّسا َوََّل َت زَّ َوَج١َّ َوََّل ُتَؼ١ِّ  ًَ

 ٔ بِرٔظ َٗ  ًَلَی 



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دیبع اہلل نب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ وفت وہ

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن آپ ےس ایگ وت اس اک اٹیب رضحت دبعاہلل نب دبع

آپ اک رکہت اماگن ہک سج ںیم اس ےک ابپ وک نفک د ا اجےئ وت آپ ےن اانپ رکہت اےس دے د ا رھپ اس ےن رعض ایک ہک آپ اس یک امنز 

 امنز انجزہ زپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع انجزہ زپاھ دںی، وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ

ڑھکے وہ ےئگ افر اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک ڑپکا ڑکپ ایل افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ایک آپ اس رپ امنز زپےتھ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےن ےھجم اایتخر د ا ےہ رھپ ںیہ ہکبج اہلل ےن آپ وک اس رپ امنز زپےنھ ےس عنم رفام د ا ےہ، وت ر ا

ًة( آپ یلص اہلل ہیلع
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 فملس ےن رفام ا ہک ںیم وت رتس رمہبت آپ ےن ہی آتی زپیھ )ا

ترفغت رکفں اگ، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ہک ہی وت انمقف ےہ، ابآلرخ ر اؽ اہلل یلص ےس یھب ز ادہ رمہبت داعےئ 
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 وکیئ رماجےئ وت اؿ رپ یھبک امنز ہن زپںیھ، افر ہن یہ اؿ ںیم ےس یسک یک ربق رپ ڑھکے وہں۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دیبعاہلل نب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ٗلا٪ حرضت ًبیس اہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ فٔیو َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ىَی  ی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٌِ ٣َ

٠َِیض٥ِٔ  ًَ ًَلَة  تََرَک اٟؼَّ َٓ ا٢َ  َٗ  َحٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣ََة َوَزاَز 

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی اطقؿ رضحت دیبع 

 ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ انموقفں یک امنز انجزہ زپانھ وھچڑ دی۔

 دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی اطقؿ رضحت دیبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤ٌی١ يٌىی اب٩ جٌرف ٣ح٤س ب٩ ابی رح٠٣ہ ًلاء،  :  راوی

 س٠امی٪ ابىی يشار ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَحِ  ٌٔیَحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ١ُ ٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو

َ٪ ابِىَِی َيَشإر َوأَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًََلإئ َوُس٠َامِیَ  ٩ًَِ ٠َ٣ََة  ٔس ب٩ِٔ أَبٔی رَحِ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ًَ َي ًَائَٔظَة   ِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ 

یِ  َٗ دَٔذیِطٔ أَِو َسا َٓ  ٩ًَِ ا  ّٔ ا فٔی بَِیًٔی کَأط ٌّ ٔ َلح ـِ ٥َ ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٟطُ َٗ أَذَٔ٪  َٓ َٓاِسَتأَِذَ٪ أَبُو برَِکٕ  طٔ 

 ِ َث ث٥َُّ اِسَتأ َتَحسَّ َٓ َِٟحا٢ٔ  ًَلَی ت٠َِٔک ا َح٠ََص َرُسو٢ُ اہللٔ َوصَُو  َٓ َث ث٥َُّ اِسَتأَِذَ٪ ًُِث٤َاُ٪  َتَحسَّ َٓ َذَٟٔک  َٛ ُط َوصَُو  َٟ أَذَٔ٪  َٓ َذَ٪ ٤ًَُزُ 

َتَحسَّ  َٓ ََٓسَخ١َ  ٕ َواحٕٔس  ُٗو٢ُ َذَٟٔک فٔی یَِو٦ ْس َوََّل أَ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ی ثَٔیابَُط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسوَّ َّی اہللُ  َٗ َػل َد  ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ ًَائَٔظُة َث  َِٟت  ا

٥َِٟ تَُبأٟطٔ ث٥َُّ زَ  ُط َو َٟ ٥ِ٠َ َتِضَتعَّ  َٓ ٥ِ تَُبأٟطٔ ث٥َُّ َزَخ١َ ٤ًَُزُ  َٟ ُط َو َٟ ٥ِ٠َ َتِضَتعَّ  َٓ یَِت َزَخ١َ أَبُو برَِکٕ  َح٠َِشَت َوَسوَّ َٓ َخ١َ ًُِث٤َاُ٪ 

َٜةُ  ٔ ٤ًََِٟلئ ا٢َ أَََّل أَِسَتهٔی ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َتِشَتهٔی ٨ِ٣ٔطُ ا َ٘ َٓ  ثَٔیابََک 

 نب ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی، اامسلیع ینعی انب رفعج دمحم نب ایب رحہلم اطعء، امیلسؿ اینب اسیر اوبہملس

ےٹیل دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ رھگ ںیم 

وہےئ ےھت، اس احؽ ںیم ہک آپ یک راںین  ا یلڈایلں ابمرک یلھک وہیئ ںیھت )ایس دفراؿ( رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ااجزت امیگن وت آپ ےن اؿ وک ااجزت اطع رفام دی افر آپ ایس احتل ںیم ےٹیل ابںیت رکرےہ ےھت، رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 آپ ےن اؿ وک یھب ااجزت اطع رفام دی افر آپ ایس احتل ںیم ابںیت رکےت رےہ، رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ےن ااجزت امیگن وت

 ہک ہی ہنع ےن ااجزت امیگن وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھٹیب ےئگ افر اےنپ ڑپکفں وک دیساھ رکایل، رفای دمحم ےتہک ںیہ ہک ںیم ںیہن اتہک

 رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادنر دالخ وہےئ افر ابںیت رکےت رےہ وت بج فہ بس رضحات  لک ےئگ اکی دؿ یک ابت ےہ، رھپ

یک،  وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت آپ ےن ھچک ایخؽ ںیہن ایک افر ہن وکیئ رپفاہ

رشتفی الےئ وت یھب آپ ےن ھچک ایخؽ ںیہن ایک افر ہن یہ وکیئ رپفاہ یک، رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

اعتٰیل ہنع آےئ وت آپ دیسوہ وہ رک ھٹیب ےئگ افر آپ ےن اےنپ ڑپکففں وک درتس ایک وت آپ ےن رفام ا )اے اعہشئ!( ایک ںیم اس آدیم 

 ۔ےس ایح ہن رکفں ہک سج ےس رفےتش یھب ایح رکےت ںیہ



 

 

نب  ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی، الیعمس ینعی انب رفعج دمحم نب ایب رحہلم اطعء، امیلسؿ اینب اسیر اوبہملس :  رافی

 دبعارلنمح دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1713    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حرضت سٌیس ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ب٩ سٌس ابی جسی ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب یحٌی ب٩ سٌیس ب٩ ًاؾ  :  راوی

 ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِی١ُ ب٩ُِ َخ  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  أٟٕس 

 َ أؾ أ ٌَ ِٟ ٌٔیَس ب٩َِ ا أؾ أَ٪َّ َس ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ثَاُظ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ٥َ َوًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِخبََرُظ أَ٪َّ 

 ٔ أططٔ ََّلب ًَلَی رٔفَ  ٍْ ٔ َلح ـِ ٥َ َوصَُو ٣ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أَذَٔ٪ أَ٪َّ أَبَا برَِکٕ اِسَتأَِذَ٪  َٓ ًَائَٔظَة  ِٔلَبٔی برَِکٕ ْص ٣ٔزَِن 

َِٟحا٢ٔ  ًَلَی ت٠َِٔک ا ُط َوصَُو  َٟ َٓأَذَٔ٪  َٖ ث٥َُّ اِسَتأَِذَ٪ ٤ًَُزُ  َِٟیطٔ َحاَجَتُط ث٥َُّ اِنََصَ ٔ َضی إ َ٘ َٓ َذَٟٔک  َٛ َِٟیطٔ َحاَجَتطُ ث٥َُّ َوصَُو  ٔ َضی إ َ٘ َٓ  

ائَٔظ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َح٠ََص َو َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ث٥َُّ اِسَتأَِذ٧ُِت  َٗ  َٖ َِٟیطٔ َحاَجًٔی ث٥َُّ اِنََصَ ٔ ِیُت إ ـَ َ٘ َٓ ٠َِیٔک ثَٔیابَٔک  ًَ َة اِج٤َعٔی 

٨ًَِضُ  ًَِت ِٔلَبٔی برَِکٕ َو٤ًََُز َرضَٔی اہللُ  ٔ ز َٓ ٥ِ أََرَک  َٟ ًَائَٔظُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َالٔی  َِٟت  ا َ٘ َٓ ُِٓت  ا٢َ اِنََصَ َٗ ِث٤َاَ٪  ٌُ ٔ ًَِت ٟ ٔ ز َٓ ٤َا  َٛ ٤َا 

َّی اہللُ  َِٟحا٢ٔ أَِ٪ ََّل یَِب٠ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی ت٠َِٔک ا َٟطُ  ِّی َخٔظیُت إِٔ٪ أَذ٧ُِٔت  ٔن ٥َ إٔ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ َرُج١ْ َحٌٔیٌّ َوإ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔلَیَّ فٔی   َّ إ

 َحاَجتٔطٔ 

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، نب دعس ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب ییحی نب دیعس نب اعص رضحت دیعس نب اعص ریض اہلل

اعتٰیل  اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ افر رضحت امثعؿ ریض اہلل

ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت امیگن اس احؽ ںیم ہک آپ 

 رتسب رپ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک اچدر افڑوہ وہےئ ےٹیل ےھت، آپ ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ااجزت اےنپ

اطع رفام دی افر آپ ایس احتل رپ رےہ افر اوہنں ےن اینپ رضفرت وپری یک افر رھپ ےلچ ےئگ، رھپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن 

ےن اؿ وک یھب ااجزت اطع رفام دی افر آپ ایس احتل رپ رےہ، افر اوہنں ےن یھب اینپ رضفرت وپری یک افر رھپ فہ ااجزت امیگن وت آپ 

ےلچ ےئگ، رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن آپ ےس ااجزت امیگن وت آپ ھٹیب ےئگ افر آپ ےن رضحت 



 

 

ڑپکے درتس رکول افر ںیم ےن یھب اینپ رضفرت ایبؿ یک افر رھپ ںیم یھب الچ ایگ، وت رضحت  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفام ا اےنپ

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ایک وہا؟ رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آےن رپ 

رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک آےن رپ ربھگاےئ، ر اؽ اہلل  ںیم ےن آپ وک اس دقر ربھگاےت وہےئ ںیہن داھکی ک ان ہک آپ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ابرے ںیم رفام ا ہک امثعؿ اکی ابایحء آدیم ےہ افر ےھجم دخہش وہا ہک ارگ 

 فرت وپری ہن رکفا ںیکس۔ںیم ےن اؿ وک ایس احتل رپ ااجزت دے دی وت وہ اتکس ےہ ہک فہ ھجم ےس اینپ رض

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، نب دعس ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب ییحی نب دیعس نب اعص رضحت دیعس نب اعص  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اضفلئ اک :   ابب

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1714    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس ابوػاٟح ب٩ ٛیشا٪ اب٩ طہاب یحٌی ب٩  :  راوی

 ًاؾ ًث٤ا٪ حرضت ًث٤ا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسٌیس ب٩ ًاؾ سٌیس ب٩ 

وَب ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ُض٥ِ  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس ک٠ُُّ ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا ًَ ث٨ََاظ  ث٨ََا أَبٔی و َحسَّ ٕس َحسَّ ٌِ  إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس

أؾ أَ  ٩ًَِ  ٌَ ِٟ ٌٔیَس ب٩َِ ا أؾ أَ٪َّ َس ٌَ ِٟ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ا٢َ أَِخبََرنٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ِیَشاَ٪  َٛ ِخبََرُظ أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ َػأٟٔح ب٩ِٔ 

 ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٙ اِسَتأَِذَ٪  ی سِّ ثَاُظ أَ٪َّ أَبَا برَِکٕ اٟؼِّ ًَائَٔظَة َحسَّ ٩ًَِ َو ِی١ٕ  َ٘ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ًُ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

 اٟزُّصِزٔیِّ 

رمعف اندق نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ انب اہشب ییحی نب دیعس نب اعص دیعس نب 

ہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل اعص امثعؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اعہشئ دصہقی ریض ا

 ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت امیگن افر رھپ آےگ لیقع ک  ازلرہی یک دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 اہشب ییحی نب دیعس نب اعص رمعف اندق نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ انب :  رافی

 دیعس نب اعص امثعؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل

     1715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ًزی اب٩ ابی ًسی، ًث٤ا٪ اب٩ ُیاث ابی ًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت ابو٣وسٰی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨َزٔیُّ  ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ  ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َُٔیإث  ًَسٔٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ

٤َِٟٔسی٨َةٔ َوصُوَ  ٥َ فٔی َحائٕٔم ٩ِ٣ٔ َحائٔٔم ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ زٔیِّ  ٌَ َُ  اِِلَِط ُٛ ْٜٔئ َیزِ طُ بََِْن  ٣ُتَّ ٌَ ٣َ ٕ وز ٌُ بٔ

 َٟ َتِحُت  َٔ َٓ َٓإَٔذا أَبُو برَِکٕ  ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ َِٓتِح َوَبرشِّ ا٢َ ا َ٘ َٓ َتَح َرُج١ْ  ِٔ ْٔن إَٔذا اِسَت ٤َِٟأئ َواٟلِّ ا٢َ ث٥َُّ ا َٗ َِٟح٨َّٔة  تُُط بٔا ِ
طُ َوَبرشَّ

َِٟح٨َّةٔ  ُظ بٔا ِ َتِح َوَبرشِّ ِٓ ا٢َ ا َ٘ َٓ َتَح َرُج١ْ آََخُ  ِٔ َتَح  اِسَت ِٔ َِٟح٨َّةٔ ث٥َُّ اِسَت تُُط بٔا ِ
ُط َوَبرشَّ َٟ َتِحُت  َٔ َٓ إَٔذا صَُو ٤ًَُزُ  َٓ ََٓذَصِبُت  ا٢َ  َٗ

ًَلَی ب٠َِوَ  َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ َِٓتِح َوَبرشِّ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َح٠ََص ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َرُج١ْ آََخُ  إ َٓ ََٓذصَِبُت  ا٢َ  َٗ َذا صَُو ی َتُٜوُ٪ 

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َػبِّرا أَ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی  ٠ُُِٗت ا ا٢َ َو َٗ َِٟح٨َّةٔ  تُُط بٔا ِ
َتِحُت َوَبرشَّ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ اُ٪ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  ٌَ ٤ُِِٟشَت  ِو اہللُ ا

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمحم نب ینثم، زنعی انب ایب دعی، امثعؿ انب ایغث ایب امثعؿ دہنی رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعت

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )اکی دؿ( دمہنی ونمرہ ےک یسک ابغ ںیم ہیکت اگلےئ وہےئ رشتفی رفام ےھت افر اکی زکلی وک ڑچیک ںیم 

انس دف، ڈاےل رھکچ رےہ ےھت ہک ایس دفراؿ اکی آدیم ےن درفازہ ولھکا ا وت آپ ےن رفام ا درفازہ وھکؽ دف افر اےس تنج یک وخربخشی 

رفای ےتہک ںیہ ہک فہ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت، ںیم ےن اؿ ےک ےئل درفازہ وھکال افر اؿ وک تنج یک وخربخشی دی، رافی ےتہک ںیہ 

ہک رھپ اکی دفرسے آدیم ےن درفازہ ولھکا ا وت آپ ےن رفام ا درفازہ وھکؽ دف افر اےس تنج یک وخربخشی دے دف، رافی ےتہک ںیہ ہک 

، داھکی وت فہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت، ںیم ےن اؿ ےک ےئل درفازہ وھکال افر اؿ وک تنج وک وخربخشی انس دی، رھپ اکی ںیم ایگ

تنج رسیتے آدیم ےن درفازہ ولھکا ا، رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ھٹیب ےئگ افر آپ ےن رفام ا درفازہ وھکؽ دف افر اؿ وک 

ی اس ولبی  ےک اسھت دے دف ہک وج اؿ وک شیپ آےئ اگ، رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ایگ وت داھکی وت فہ رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل یک وخربخش

ہنع ےھت، رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن درفازہ وھکال افر اؿ وک تنج یک وخربخشی انسیئ، رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل 

 ہ اہک ہک وج آپ ےن رفام ا وت رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اے اہلل! ربص اطع رفام افر اہلل یہ دمداگر ےہ۔اعتٰیل ہنع ےس ف

 دمحم نب ینثم، زنعی انب ایب دعی، امثعؿ انب ایغث ایب امثعؿ دہنی رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1716    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣وسٰی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربیٍ ًتکی ح٤از ایوب ابی ًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت ابو :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَس  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ  ٩ًَِ أَیُّوَب  اْز  ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی َّی َحسَّ زٔیِّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ی اِِلَِط

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ َحائّٔلا َوأ٣َََزن ىَی َحٔسیٔث ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َُٔیإث اہللُ  ٌِ َِٟباَب ب٤َٔ َى ا َٔ  ی أَِ٪ أَِح

ی امحد اویب ایب امثعؿ دہنی رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ک

 

عت

اوبرعیب 

 ہ دفں، رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی ذرک یک۔اکی ابغ ںیم رشتفی الےئ افر آپ ےن ےھجم مکح رفام ا ہک اس درفازہ رپ رہپ

ی امحد اویب ایب امثعؿ دہنی رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت امثعؿ نب 

     1717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣شْٜن ی٤امی یحٌی ب٩ حشا٪، س٠امی٪ اب٩ بًل٢ رشیک ب٩ ابی ٤٧ز سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

 اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ یٔک ب٩ِٔ أَ  َحسَّ ٩ًَِ رَشٔ ُ٪ َوصَُو اب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ اَ٪ َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحشَّ مٔیُّ َحسَّ ِٟامَیَ ْٜٕٔن ا ٩ًَِ ب٩ُِ ٣ِٔش  ٕ بٔی ٤َ٧ٔز

 َ٘ َٓ َد  َ فٔی بَِیتٔطٔ ث٥َُّ ََخَ أ َّطُ َتَوؿَّ زٔیُّ أ٧َ ٌَ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخبََرنٔی أَبُو ٣ُوَسی اِِلَِط ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٠َِیطٔ َس ًَ َّی اہللُ  ِٟز٩٣َََّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َِل

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََٓشأ٢ََ  ٤َِِٟشحَٔس  َحاَئ ا َٓ ا٢َ  َٗ طُ یَِومٔی صََذا  ٌَ و٩َ٧َّ ٣َ ُٛ َ ٥َ َوَِل ا٢َ َوَس٠َّ َٗ َط َصاص٨َُا  َد َوجَّ اُٟوا ََخَ َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

ًَلَی أَثَزٔظٔ  ِجُت  رَخَ َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َٗ َّی  َِٟبأب َوبَابَُضا ٩ِ٣ٔ َجزٔیٕس َحً َح٠َِشُت ٨ًَِٔس ا َٓ ا٢َ  َٗ َّی َزَخ١َ بٔئَِز أَرٔیٕص  ٨ًَِطُ َحً  أَِسأ٢َُ 

ٔ أَرٔیٕص َوَتوَ  ًَلَی بٔئِز ِس َج٠ََص  َٗ إَٔذا صَُو  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٤ُِت إ ُ٘ َٓ  َ أ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحاَجَتطُ َوَتَوؿَّ َّی اہللُ  ِیطٔ َػل َٗ ٩ًَِ َسا  َٕ َظ َٛ َضا َو َّٔ ُٗ َم  سَّ

و٩َ٧َّ بَوَّ  ُٛ َ ٠ُِت َِل ُ٘ َٓ َِٟبأب  َح٠َِشُت ٨ًَِٔس ا َٓ ُِٓت  ٠َِیطٔ ث٥َُّ اِنََصَ ًَ َش٤َِّ٠ُت  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟبٔئِز ص٤َُا فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَزَّلَّ َّی اہللُ  اَب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َس  َٓ َحاَئ أَبُو برَِکٕ  َٓ َِٟیِو٦َ  ٥َ ا ٠ُِت َیا َوَس٠َّ ُ٘ َٓ ا٢َ ث٥َُّ ذََصِبُت  َٗ ًَلَی رِٔس٠َٔک  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ أَبُو برَِکٕ  َ٘ َٓ ٠ُِت ٩ِ٣َ َصَذا  ُ٘ َٓ َِٟباَب  ٍَ ا َٓ

٠ُُِٗت  َّی  َب٠ُِت َحً ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ َٟطُ َوَبرشِّ ا٢َ ائَِذِ٪  َ٘ َٓ ِزُخ١ِ َوَرُسو٢ُ اہللٔ  ِٔلَبٔی برَِکٕ اَرُسو٢َ اہللٔ َصَذا أَبُو برَِکٕ َيِشَتأِذُٔ٪ 

٩ًَِ ی٤َْٔٔن َرُسو٢ٔ اہللٔ  َح٠ََص  َٓ ََٓسَخ١َ أَبُو برَِکٕ  ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّةٔ  َک بٔا ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُبرشِّ َّی اہللُ  طُ فٔی َػل ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  َػل



 

 

ٍَ ا٨َّٟ  ٤َا َػ٨َ َٛ  ٔ ِٟبٔئِز َّی رِٔج٠َِیطٔ فٔی ا ِّٕ َوَزل ُ٘ ِٟ ُت ا ِٛ ِس َتَز َٗ َح٠َِشُت َو َٓ ُت  ٌِ ِیطٔ ث٥َُّ َرَج َٗ ٩ًَِ َسا  َٕ َظ َٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

إَٔذا إِٔنَشاْ٪  َٓ ًَُٔلٕ٪ یُزٔیُس أََخاُظ َخِّْرا َیأِٔت بٔطٔ  ٠ُِت إِٔ٪ یُزِٔز اہللُ بٔ ُ٘ َٓ ىٔی  ُ٘ ُ َوَی٠َِح أ ٠ِ أَخٔی یََتَوؿَّ ُ٘ َٓ َِٟباَب  ُک ا ا٢َ یََُحِّ َ٘ َٓ ُت ٩ِ٣َ َصَذا 

َش٤َّ٠ِ  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی رِٔس٠َٔک ث٥َُّ ٔجئُِت إ ٠ُِت  ُ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ٠ُُِٗت َصَذا ٤ًَُزُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠َِیطٔ َو ًَ ُت 

حٔئُِت ٤ًَُزَ  َٓ َِٟح٨َّٔة  ُظ بٔا ِ َُٟط َوَبرشِّ ا٢َ ائَِذِ٪  َ٘ َٓ ا٢َ  َيِشَتأِذُٔ٪  َٗ َِٟح٨َّٔة  ٥َ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ ٠ُِت أَذَٔ٪ َویَُبرشِّ ُ٘ َٓ

َّی رِٔج٠َِیطٔ فٔی  ٔ َوَزل ٩ًَِ َيَشارٔظ  ِّٕ ُ٘ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َح٠ََص ٣َ َٓ َح٠َ ََٓسَخ١َ  َٓ ُت  ٌِ ٔ ث٥َُّ َرَج ِٟبٔئِز ِشُت ا

٠ُِت ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ َِٟباَب  َک ا ََحَّ َٓ َحاَئ إِٔنَشاْ٪  َٓ ىٔی أََخاُظ َیأِٔت بٔطٔ  ٌِ ًَُٔلٕ٪ َخِّْرا َي ٠ُِت إِٔ٪ یُزِٔز اہللُ بٔ ُ٘ اَ٪  َٓ َّٔ ًَ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ  َ٘ َٓ َصَذا 

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َؤجئُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ًَلَی رِٔس٠َٔک  ٠ُِت  ُ٘ ٍَ ب٠ََِوی ُتٔؼیبُطُ َٓ َِٟح٨َّٔة ٣َ ُظ بٔا ِ َُٟط َوَبرشِّ ا٢َ ائَِذِ٪  َ٘ َٓ ِخبَرِتُُط 

ٍَ ب٠ََِوی ُتٔؼ  َِٟح٨َّةٔ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔا ًَ َّی اہللُ  َک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ ٠ُِت اِزُخ١ِ َویَُبرشِّ ُ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ا٢َ  َوَجَس َٗ َٓ ََٓسَخ١َ  ا٢َ  َٗ یبَُک 

ِس ٠٣ُٔئَ  َٗ  َّٕ ُ٘ ِٟ ُٗبُوَرص٥ُِ  ا ُِٟتَضا  أَوَّ َٓ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ا٢َ َس َ٘ َٓ یْک  ا٢َ رَشٔ َٗ ِّٙ اِْلََخٔ  َح٠ََص ؤَجاَصُض٥ِ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ َٓ 

دمحم نب نیکسم امییم ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ انب البؽ رشکی نب ایب رمن دیعس نب ر بی رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

وہنں ےن اےنپ رھگ ںیم فوض ایک رھپ فہ ابرہ ےلکن افر ےنہک ےگل ہک آج ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت روہں رفامےت ںیہ ہک ا

 اگ افر اسرا دؿ آپ اک اسھت ںیہن وھچڑفں اگ، رھپ رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دجسم ںیم آےئ افر یبن رکمی یلص اہلل ہیلع

اھچ وت احصہب رکاؾ ےن اہک ہک آپ اس رطػ ےلکن ںیہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک فملس ےک ابرے ںیم وپ

ںیم اس درفازے رپ ھٹیب ایگ افر فہ درفازہ زکلی اک اھت اہیں کت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اینپ احتج ےس افرغ وہےئ افر آپ 

  ارسی رپ رشتفی رفام ںیہ افر اس ےک انکرے رپ اینپ یلڈایلں ابمرک وھکؽ ےن فوض رفام ا وت ںیم آپ یک رطػ ایگ

 

 
، داھکی ہک آپ ب

رک ونکںیئ ںیم اکٹلیئ وہیئ ںیہ، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن آپ رپ مالؾ ایک رھپ ںیم فاسپ وہ رک 

( اہک ہک آج ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک درابؿ ونبں اگ )ایس دفراؿ( درفازے ےک اپس ھٹیب ایگ افر ںیم ےن )اےنپ دؽ ںیم

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر اوہنں ےن درفازہ اٹھکٹھک ا، ںیم ےن اہک وکؿ؟ اوہنں ےن رفام ا اوبرکب، ںیم ےن 

ںیہ ہک رھپ ںیم ایگ افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ہی اہکں، رہھٹںی، رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک 

اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ ااجزت امگن رےہ ںیہ، آپ ےن رفام ا اؿ وک ااجزت دے دف افر اؿ وک تنج یک وخربخشی دے دف، رافی 

ےل آںیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آپ  ےتہک ںیہ ہک رھپ ںیم آ ا افر ںیم ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک رشتفی

 ی دےتی ںیہ، رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر ونکںیئ ےک انکرے آپ  وک

 

 

 

تنج یک وخش

، سج رطح ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک

 

 وہا اھت افر اینپ یلڈایلں ےک داںیئ رطػ ھٹیب ےئگ افر اےنپ اپؤں ونکںیئ ںیم اکٹل دی 



 

 

وھکےل وہےئ ےھت، رھپ ںیم فاسپ ولاٹ )افر درفازے رپ( ھٹیب ایگ افر ںیم اےنپ اھبیئ وک فوض رکےت وہےئ وھچڑ آ ا اھت افر فہ ریمے اپس 

وت فہ اےس یھب ےل آےئ آےن فاال اھت وت ںیم ےن )اےنپ دؽ ںیم اہک( ہک ارگ اہلل اعتٰیل ریمے اس اھبیئ ےک اسھت الھبیئ اک ارادہ رکے اگ 

اگ، وت ںیم ےن داھکی ہک اکی ااسنؿ ےن درفازہ وک الہ ا، ںیم ےن اہک وکؿ؟ اوہنں ےن اہک رمع نب اطخب ںیم ےن رعض ایک رہھٹںی، رھپ 

اعتٰیل  ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر ںیم ےن آپ رپ مالؾ ایک افر ںیم ےن رعض ایک ہی رضحت رمع ریض اہلل

ہنع آپ ےس ااجزت امےتگن ںیہ، آپ ےن رفام ا اؿ وک ااجزت دے دف افر اؿ وک تنج یک وخربخشی یھب دے دف، رھپ ںیم رضحت رمع 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ا افر ںیم ےن اہک، آپ وک ااجزت ےہ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ وک تنج یک وخربخشی دی 

ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رشتفی الےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ونکںیئ ےک انکرے رپ ےہ، رافی ےتہک 

 رھپ ںیم ولٹ ایگ )افر 

 

آپ یک ابںیئ اجبن ھٹیب ےئگ افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب اےنپ اپؤں ونکںیئ ںیم اکٹل دی 

اہک ارگ اہلل الفں ےک اسھت )اسھت( ریمے اھبیئ ےس یھب الھبیئ اچےہ اگ وت اےس یھب ےل آےئ اگ، درفازے رپ( ھٹیب ایگ افر ںیم ےن 

رھپ اکی ااسنؿ آ ا افر اس ےن درفازے وک الہ ا وت ںیم ےن اہک وکؿ؟ اوہنں ےن اہک امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، ںیم ےن رعض 

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر ںیم ےن آپ وک رضحت امثعؿ ریض اہلل  ایک رہھٹںی! رضحت اوب ومٰیس ےتہک ںیہ ہک ںیم یبن

اعتٰیل ہنع ےک آےن یک ربخ دی وت آپ ےن رفام ا اؿ وک ااجزت دے دف افر اؿ وک تنج یک وخربخشی دے دف، اس ولبی  ےک اسھت ہک وج ان 

ںیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ وک ولبی  ےک اسھت وک ےچنہپ اگ، رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم آ ا افر ںیم ےن اہک آپ رشتفی ال

تنج یک وخربخشی دی ےہ ہک وج آپ وک ےچنہپ اگ، رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ھت دفرسی رطػ ھٹیب ےئگ، رشکی ےتہک ںیہ آےئ وت اوہنں ےن داھکی ہک ونکںیئ ےک انکرے اس رطػ ہگج ںیہن ےہ وت فہ آپ ےک اس

 ہک رضحت دیعس نب ر بی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اس ےس اھجمس ہک اؿ یک ربقںی یھب ایس رطح ےس وہں یگ۔

اہلل  دمحم نب نیکسم امییم ییحی نب اسحؿ، امیلسؿ انب البؽ رشکی نب ایب رمن دیعس نب ر بی رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1718    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ اسحاٚ سٌیس ب٩ ًٔیس س٠امی٪ ب٩ بًل٢ رشیک ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ٤٧ْر سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابو٣وسٰی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ثَىٔی رَشٔ  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ َحسَّ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ٕ َحسَّ ِْر َٔ ٌٔیُس ب٩ُِ ًُ ث٨ََا َس َٙ َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٕ  یُک ب٩ُِ و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٤َ٧ٔز ًَ

ٔلَی ٣َ  ُ٪ إ زٔیُّ َصاص٨َُا َوأََطاَر لٔی ُس٠َامِیَ ٌَ ثَىٔی أَبُو ٣ُوَسی اِِلَِط و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٤َُِٟشیَّٔب َي ٌٔیَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ٌٔیٕس ٧َاحَٔیَة َس٤ٔ ِح٠ٔٔص َس

 َّ ِجُت أُرٔیُس َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی ََخَ َٗ  ٔ ُؼوَرة ِ٘ ٤َ ِٟ ُتطُ ا ٌِ ٔ َٓتَب ِس َس٠ََک فٔی اِِل٣ََِوا٢ٔ  َٗ َوَجِستُُط  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َِٟحٔسیَث  َٚ ا ٔ َوَسا ِٟبٔئِز ص٤َُا فٔی ا ِیطٔ َوَزَّلَّ َٗ ٩ًَِ َسا  َٕ َظ َٛ ِّٕ َو ُ٘ ِٟ َح٠ََص فٔی ا َٓ ِس َزَخ١َ ٣َاَّّل  َٗ َوَجِستُُط  ىَی َحٔسیٔث َیِحٌَی ب٩ِٔ َٓ ٌِ ب٤َٔ

 ٥َِٟ اَ٪ َو ُٗبُوَرص٥ُِ َحشَّ ُِٟتَضا  أَوَّ َٓ ٌٔیٕس  ِو٢َ َس َٗ  یَِذَُکِ 

ت د  امیلسؿ نب البؽ رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب ر بی رضحت اوب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 
عف
اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب 

یک رطػ اجےت وہےئ داھکی وت ںیم آپ ےک  رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک التش ںیم ت ال وت ںیم ےن آپ وک ابوغں

ےھچیپ الچ وت ںیم ےن آپ وک اکی ابغ ںیم اپ ا )افر ںیم ےن داھکی( ہک آپ اکی ونکںیئ ےک انکرے رپ رشتفی رفام ںیہ افر آپ ےن اینپ 

رک یک ےہ افر دیعس نب یلڈایلں وھکؽ رک اؿ وک ونکںیئ رپ اکٹلےئ وہےئ ںیہ، افر رھپ ابح  رفاتی ییحی نب اسحؿ یک رفاتی یک رطح ذ

 ر بی اک ہی وقؽ ذرک ںیہن ایک ہک اؿ یک ربقںی یھب ایس رطح وہں یگ۔

ت د  امیلسؿ نب البؽ رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب ر بی رضحت اوبومٰیس ریض اہلل  :  رافی
عف
اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1719    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

جٌرف، ب٩ ابی ٛثْر رشیک ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ٤٧ْر حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ابوبرک ب٩ اسحاٚ سٌیس ب٩ ابز ٣زی٥ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابو٣وسٰی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  ٌٔیُس ب٩ُِ ٣َزَِی٥َ َحسَّ ث٨ََا َس اََّل َحسَّ َٗ  َٙ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  رَفٔ ب٩ِٔ أَ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ٕ ا ٣َُح٤َّ ثْٔر َٛ بٔی 

ا َٗ زٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی اِِلَِط ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس  ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٤َ٧ٔز یُک ب٩ُِ  َّی اہللُ أَِخبََرنٔی رَشٔ َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٢َ ََخَ

ِجُت  رَخَ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة َٟٔحاَجتٔطٔ  ٔلَی َحائٕٔم بٔا ٥َ یَِو٣ّا إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َ٪ ب٩ِٔ بًَٔل٢ٕ َوَذََکَ  ًَ ىَی َحٔسیٔث ُس٠َامِیَ ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َتؽَّ ا ِٗ فٔی إٔثِزٔظٔ َوا

َز ًُِث٤َاُ٪  ِت َصاص٨َُا َواِنرَفَ ٌَ ُٗبُوَرص٥ُِ اِجَت٤َ ُِٟت َذَٟٔک  َتأَوَّ َٓ ٤َُِٟشیَّٔب  ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ َِٟحٔسیٔث   فٔی ا

دمحم نب رفعج، نب ایب ریثک رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب ر بی نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب ارب رممی 



 

 

رضحت اوب ومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملس اکی دؿ اینپ یسک رضفرت ےک ےئل 

ےھچیپ ت ال افر رھپ ابح  رفاتی امیلسؿ نب البؽ یک دمہنی ونمرہ ےک یسک ابغ ںیم رشتفی ےل ےئگ وت ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

دحثی یک رطح ذرک یک افر انب ر بی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ رضحات ےک اس رطح ےنھٹیب ےس اؿ یک ربقفں یک رتبیت وک اھجمس ہک 

 اؿ ونیتں رضحات یک ربقںی اکی اسھت ںیہ افر رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ربق یک دحیلعہ ےہ۔

نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب ااحسؼ دیعس نب ارب رممی دمحم نب رفعج، نب ایب ریثک رشکی نب دبعاہلل نب ایب ریمن دیعس نب  :  فیرا

 ر بی رضحت اوبومٰیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضح

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح ًبیساہلل ٗواریزی رسیخ ب٩ یو٧ص یو٧ص ب٩ ٣اجظو٪ اب٩ ػباح یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ابوجٌرف ٣ح٤س ب٩ ػبا :  راوی

 یوسٕ ابوس٤٠ہ ٣اجظو٪ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

بَّاحٔ َوًُبَِیُس اہللٔ  ُس ب٩ُِ اٟؼَّ رَفٕ ٣َُح٤َّ ٌِ ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو َج ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ٩ًَِ َحسَّ ُض٥ِ  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص ک٠ُُّ َوارٔیزٔیُّ َورُسَ َ٘ ِٟ  ا

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ٤َِٟأجُظوُ٪ َحسَّ ُٕ أَبُو َس٤َ٠ََة ا ث٨ََا یُوُس بَّاحٔ َحسَّ ُى َّٔلب٩ِٔ اٟؼَّ ِٔ ٤َِٟأجُظؤ٪ َوا٠َّٟ َٕ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یُوُس َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ُس ب٩ُِ ا

ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا لٓٔیٕ أ٧ََِت  َس ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ َس

أَِحبَِبُت أَِ٪ أَُطآَٔط بَٔضا َس  َٓ ٌٔیْس  ا٢َ َس َٗ سٔی  ٌِ َُّط ََّل ٧َٔيیَّ َب َٟٔة َصاُروَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُوَسی إَّٔلَّ أ٧َ ٔ ٠ََٓ ٣ٔىِّی ب٨ِ٤َٔز ّسا  ثُِتُط ٌِ َحسَّ َٓ ّسا  ٌِ ٘ٔیُت َس

ا٢َ نَ  َ٘ َٓ ًَلَی أُذ٧َُِیطٔ  ِیطٔ  ٌَ ٍَ إِٔػَب َوَؿ َٓ َتُط  ٌِ ٠ُِت آ٧َِت َس٤ٔ ُ٘ َٓ ُتطُ  ٌِ ا٢َ أ٧ََا َس٤ٔ َ٘ َٓ ًَا٣ْٔز  ثَىٔی  اِسَتََّٜتاب٤َٔا َحسَّ َٓ ٥ِ َوإَّٔلَّ  ٌَ 

 نب اموشجؿ انب اص ھ ویفس اوبہملس اموشجؿ دمحم نب ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرفعج دمحم نب ابصح دیبع اہلل وقارریی رسجی نب ویسن ویسن

دکنمر دیعس نب ر بی رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک 

وہ ہک سج رطح اہرفؿ  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا )اے یلع(  م ریمے ےئل اس رطح

ہیلع االسلؾ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک ےئل ےھت،  ااےئ اس ےک ہک ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ، رضحت دیعس ےتہک ںیہ ہک ںیم 



 

 

ےن اچاہ ہک ںیم وخد ہی دحثی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ونسں وت ںیم ےن رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس الماقت یک 

 اؿ وک فہ دحثی ایبؿ یک ہک وج رضحت اعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس ایبؿ یک یھت وت رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےنہک ںیم ےن

ےگل ہک ںیم ےن ہی دحثی  ین ےہ، وت ںیم ےن اہک ایک آپ ےن ہی دحثی  ین ےہ؟ وت رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اینپ اایلگنں 

افر ےنہک ےگل اہں! ںیم ےن ہی دحثی  ین ےہ افر ارگ ںیم ےن ہی دحثی  ین ہن وہ وت ریمے ہی دفونں اکؿ رہبے  اےنپ اکونں رپ رںیھک

 وہ اجںیئ۔

ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرفعج دمحم نب ابصح دیبعاہلل وقارریی رسجی نب ویسن ویسن نب اموشجؿ انب ابصح ویفس اوبہملس اموشجؿ  :  رافی

  رضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دکنمر دیعس نب ر بی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ ٣شٌب حرضت سٌس  :  راوی

 ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٨َا ٣َُح٤َّ

إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٩ًَِ َس إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ  ٥َٜٔ َِٟح ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٩ُِ َج ا٢َ َخ٠َّ َٗ  

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  بِیَ  َػل ُٔىٔی فٔی ا٨َِّٟشأئ َواٟؼِّ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ تَُد٠ِّ َ٘ َٓ ٔ َتبُوَک  َُزَِوة ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب فٔی  ا٢َ أ٣ََا َوَس٥ََّ٠  َ٘ َٓ أ٪ 

ٔسی ٌِ َّطُ ََّل ٧َٔيیَّ َب ََُِْر أ٧َ َٟٔة َصاُروَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُوَسی  ٔ  َتزَِضی أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٣ٔىِّی ب٨ِ٤َٔز

عت  رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش
س
م
، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح 

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملس ےن رضحت یلع انب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک )دمہنی ونمرہ رپ( احمک انب ا، بج 

 ےئگ وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ ےھجم توروتں افر آپ زغفہ وبتک ںیم رشتفی ےل

وچبں ںیم وھچڑ رےہ ںیہ وت آپ ےن رفام ا )اے یلع!( ایک وت اس ابت رپ رایض ںیہن ہک ریتا اقمؾ ریمے اہں ا ےس ےہ ہک ےسج رضحت 

 اےئ اس ےک ہک ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ۔اہرفؿ ہیلع االسلؾ اک رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اہں،  ا

عت  رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل  :  رافی
س
م
اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح 



 

 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ طٌبہ، حرضت طٌبہ :  راوی

ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٔ َحسَّ َبُة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ث٨ََا ُط

 دیبع اہلل نب اعمذ ہبعش، رضحت ہبعش اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ہبعش، رضحت ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاضفلئ اک ایب :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًباز حات٥ اب٩ اس٤ٌی١ بْٜر ب٩ ٣ش٤ار ا٣ز ٣ٌاویہ ب٩ ابی سٔیا٪، سٌسحرضت ًا٣ز  :  راوی

 ہلل تٌالٰی ٨ًہب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی ا

ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ  اََّل َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ًَبَّازٕ َوَت ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ ٣ِٔش٤َارٕ َحسَّ َِْٜر ُ ٩ًَِ ب ٌٔی١َ   إِٔس٤َ

ا٢َ أ٣َََز ٣ُ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إؾ  َّٗ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز َُّرأب ٩ًَِ  َک أَِ٪ َتُشبَّ أَبَا اٟت ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ َٓ ّسا  ٌِ َیاَ٪ َس ِٔ اؤَیُة ب٩ُِ أَبٔی ُس ٌَ

٩ِ٠َ أَُسبَّطُ َِلَِ٪  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُٟض٩َّ  ا َٗ ُت ثًََلثّا  ا ٣َا َذََکِ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ ٔلَیَّ   َتُٜوَ٪ لٔی َواحَٔسْة ٨ِ٣ُٔض٩َّ أََحبُّ َٓ إ

ازٔیطٔ  َِ ٔف ٣َ ٌِ ُط فٔی َب َٔ ُط َخ٠َّ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥ٔ َس٤ٔ ٌَ ٔ ا٨َّٟ ًَلٔیٌّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٩ِ٣ٔ ح٤ُِز ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ

َّی  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ بَِیأ٪  ٍَ ا٨َِّٟشأئ َواٟؼِّ َتىٔی ٣َ ِٔ َٟٔة َصاُروَ٪ ٩ِ٣ٔ َخ٠َّ ٔ ٥َ أ٣ََا َتزَِضی أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٣ٔىِّی ب٨ِ٤َٔز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ًِٔلَْنَّ اٟزَّایََة َرُجًّل یُحٔبُّ اہلَل ُ و٢ُ یَِو٦َ َخِیبََر َِل ُ٘ ُتُط َي ٌِ سٔی َوَس٤ٔ ٌِ َة َب َُّط ََّل ٧ُبُوَّ َٟطُ َویُٔحبُُّط اہللُ َوَرُس ٣ُوَسی إَّٔلَّ أ٧َ ا٢َ  َوَرُسو َٗ وُٟطُ 

 َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ اٟزَّایََة إ َٓ ًَِی٨ٔطٔ َوَز َٙ فٔی  َبَؼ َٓ ُتَٔی بٔطٔ أَِر٣ََس  أ َٓ ا  ٠ًَٔیًّ ا٢َ اِزًُوا لٔی  َ٘ َٓ ََٟضا  ٨َِٟا  َتَلاَو َِٟت صَٔذظٔ اِْلیَُة َٓ ا ٧َزَ َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َو ًَ َتَح اہللُ  َٔ

ًَا  َُ أَب٨َِائ٨ََا َوأَب٨َِائ٥َُِٜ َز ِوا ٧َِس َٟ ا ٌَ ١ِ َت ُ٘ ُض٥َّ َٓ ا٢َ ا٠َّٟ َ٘ َٓ اك٤ََٔة َوَحَش٨ّا َوحَُشِی٨ّا  َٓ ا َو ٠ًَٔیًّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

 َصُؤََّلٔئ أَصِلٔی

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد اح م انب اامسلیع ریکب نب امسمر ارم اعمفہی نب ایب ایفسؿ، دعسرضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل 

ٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دعس ریض اعت

ےہ، رضحت  اہلل اعتٰیل ہنع وک اریم انب ا افر اؿ ےس رفام ا ےھجت اوبارتلاب )یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع( وک ربا الھب ےنہک ےس سک زیچ ےن عنم ایک

اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ےھجم نیت ابںیت  اد ںیہ ہک وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفامیئ ںیہ نج یک فہج ےس ںیم اؿ دعس ریض 

وک ربا الھب ںیہن اتہک ارگ اؿ نیت ابوتں ںیم ےس وکیئ اکی یھب ےھجم احلص وہ اجےئ وت فہ ریمے ےئل رسخ افوٹنں ےس یھب ز ادہ ایپری 

 اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس افر آپ ےن یسک زغفہ ںیم اجےت وہےئ اؿ وک اےنپ ےھچیپ دمہنی ونمرہ ںیم وھچڑا وت ےہ، ںیم ےن ر

رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! آپ ےھجم توروتں افر وچبں ےک اسھت وھچڑے اج رےہ ںیہ؟ وت 

یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا )اے یلع!( ایک  م اس ابت رپ رایض ںیہن وہ ہک اہمترا اقمؾ  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت

ریمے اہں اس رطح ےہ سج رطح ہک رضحت اہرفؿ ہیلع االسلؾ اک اقمؾ رضحت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےک اہں اھت،  ااےئ اس ےک ہک 

ےک دؿ رفام رےہ ےھت ہک لک ںیم اکی ا ےس آدیم وک ڈنھجا اطع  ریمے دعب وکیئ یبن ںیہن ےہ، افر ںیم ےن آپ ےس انس، آپ ربیخ

رکفں اگ ہک وج اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تبحم رکات وہ افر اہلل افر اس اک ر اؽ یھب اس ےس تبحم رکات وہاگ، رافی 

پ ےن رفام ا ریمے اپس رضحت یلع ریض اہلل ےتہک ںیہ ہک )ہی نس رک مہ اس ااظتنر ںیم رےہ ہک ااسی وخش بیصن وکؿ وہاگ؟( وت آ

 رفام د ا، اعتٰیل ہنع وک البؤ اؿ وک الب ا ایگ وت اؿ یک آںیھکن دھک ریہ ںیھت وت آپ ےن اانپ اعلب دنہ اؿ یک آوھکنں رپ اگل ا افر ملع اؿ وک اطع

 وت اہلل اعتٰیل ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اہوھتں حتف اطع رفامیئ، افر ہی 
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آتی ابمرہک انزؽ وہںیئ 

وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع افر رضحت نسح ریض اہلل 

 رفام ا اے اہلل! ہی بس ریمے الہ تیب )رھگ فاےل( ںیہ۔اعتٰیل ہنع افر رضحت نیسح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک الب ا افر 

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب ابعد اح م انب الیعمس ریکب نب امسمر ارم اعمفہی نب ایب ایفسؿ، دعسرضحت اعرم نب دعس نب ایب فاقص  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌس ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥ ب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س :  راوی



 

 

 سٌس حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َوابِ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ٩ُ َبظَّ

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٥َ  َج ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕس  ٌِ ٩ًَِ َس ٕس  ٌِ ُت إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩َِ َس ٌِ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َس٤ٔ ٌِ ا٢َ  ٩ًَِ َس َٗ َّطُ  أ٧َ

َٟةٔ َصاُروَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُوَسی ٔ لٓٔیٕ أ٣ََا َتزَِضی أَِ٪ َتُٜوَ٪ ٣ٔىِّی ب٨ِ٤َٔز ٌَ ٔ ٟ 

نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اربامیہ نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم 

ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا )اے 

را اقمؾ ریمے اہں ااسی وہ اسیج ہک رضحت اہرفؿ ہیلع االسلؾ اک اقمؾ رضحت ومٰیس ہیلع یلع!( ایک  م اس ابت رپ رایض ںیہن وہ ہک اہمت

 االسلؾ ےک زندکی اھت۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دعس نب اربامیہ، اربامیہ نب دعس رضحت دعس ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1725    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بزاہی٥، ٗاری، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ طٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی یََسیِطٔ اہللٔ َػل َتُح اہللُ  ِٔ ُط َي َٟ ًِٔلَْنَّ صَٔذظٔ اٟزَّاَیَة َرُجًّل یُحٔبُّ اہلَل َوَرُسو ُ ا٢َ یَِو٦َ َخِیبََر َِل َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٥َ  َٗ

 َٗ ََٟضا  ََٟضا َرَجاَئ أَِ٪ أُِزعَی  َتَشاَوِرُت  َٓ ا٢َ  َٗ أب ٣َا أَِحبَِبُت اِْل٣َٔاَرَة إَّٔلَّ َیِو٣َئٕٔذ  َِٟدلَّ ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ ا٢َ 

 َٗ ٠َِیَک  ًَ َتَح اہللُ  ِٔ َّی َي ِٔٔت َحً ا٢َ ا٣ِٔع َوََّل َت٠َِت َٗ ًَِلاُظ إٔیَّاَصا َو َ أ َٓ ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب   ٥َ ٥َِٟ َوَس٠َّ َٕ َو َٗ ًَلٔیٌّ َطِیّئا ث٥َُّ َو َشاَر  َٓ ا٢َ 

َر یَا َرُسو٢َ  َََٓصَ ِٔٔت  ّسا َی٠َِت ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َوأَ٪َّ ٣َُح٤َّ ٔ َّی َيِظَضُسوا أَِ٪ ََّل إ ات٠ُِٔض٥ِ َحً َٗ ا٢َ  َٗ ات١ُٔ ا٨َّٟاَض  َٗ ُ ًَلَی ٣َاَذا أ َرُسو٢ُ اہللٔ  اہللٔ 

ًَلَی  َضا َوحَٔشابُُض٥ِ  ِّ٘ ُض٥ِ إَّٔلَّ بَٔح َٟ وا ٨ِ٣َٔک ز٣َٔائَُض٥ِ َوأ٣ََِوا ٌُ ِس ٨َ٣َ َ٘ َٓ ٠ُوا َذَٟٔک  ٌَ َٓ إَٔذا   اہللٔ َٓ

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص 

 اہلل اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی ڈنھجا ںیم اکی ا ےس آدیم وک دفں اگ ہک وج اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تبحم رکات وہاگ،



 

 

اس ےک اہوھتں رپ حتف اطع رفامےئ اگ، رضحت رمع نب اطخب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس دؿ ےک العفہ یھبک یھب اامرت یک آرزف ںیہن 

یک، رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم اس ادیم وک ےل رک آپ ےک اسےنم آ ا ہک آپ ےھجم اس اکؾ ےک ےئل الب ںیل، 

رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک الب ا وت آپ ےن ڈنھجا رضحت یلع ریض اہلل رافی ےتہک ںیہ ہک 

ی اعتٰیل ہنع وک اطع رفام ا افر آپ ےن رفام ا اجؤ افر یسک رطػ وتہج ہن رکف اہیں کت ہک اہلل ےھجت )ریتے اہوھتں( حتف اطع رفام دے، راف

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ھچک ےلچ افر رھپ رہھٹ ےئگ افر یسک رطػ وتہج ںیہن یک رھپ خیچ رک وبےل، اے اہلل ےک ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت یلع
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ر اؽ! ںیم ولوگں ےس سک ابت رپ اتقؽ رکفں؟ آپ ےن رفام ا  م اؿ ولوگں ےس اس فتق کت ڑلف بج کت ہک فہ ولگ ل
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َ
وُسُؽ اّللّ َّ

 ر
ُ
 
َ
ّ َ
ُ
ُ افرُ
َ
یلص اہلل ہیلع فملس( یک وگایہ ہن دںی وت بج فہ ولگ اس ابت یک وگایہ دے دںی وت اوہنں ےن اانپ وخؿ افر امؽ اّللّ

  م ےس وفحمظ رک ایل،  ااےئ یسک قح ےک دبہل افر اؿ اک اسحب اہلل اعتٰیل رپ ےہ۔

 ہنع ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1726    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ابی حاز٦ سہ١ ب٩ سٌس ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ ابی حاز٦ حرضت ٗتیبہ  :  راوی

 سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َسِض١ٕ ح و َحسَّ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ  ٕ ىٔی اب٩َِ َحاز٦ٔ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُٗ َحسَّ ٌٔیٕس ث٨ََا  تَِیَبُة ب٩ُِ َس

ٕس أَ٪َّ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ أَِخبََرنٔی َسِض١ُ ب٩ُِ َس ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُى صََذا َحسَّ ِٔ ٠َِیطٔ َوا٠َّٟ ًَ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًِٔلَْنَّ َصٔذظٔ اٟزَّایََة َر  ُ ا٢َ یَِو٦َ َخِیبََر َِل َٗ  ٥َ ََٓباَت َوَس٠َّ ا٢َ  َٗ ُط َویُحٔبُّطُ اہللُ َوَرُسوُُٟط  َٟ ًَلَی یََسیِطٔ یُحٔبُّ اہلَل َوَرُسو َتُح اہللُ  ِٔ ُجًّل َي

َّی ا ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا أَِػَبَح ا٨َّٟاُض ََُسِوا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َلاَصا  ٌِ ِی٠ََتُض٥ِ أَیُُّض٥ِ يُ َٟ وَ٪  ُٛ ٠ًََِیطٔ َو ا٨َّٟاُض یَُسو ُض٥ِ َیزُِجوَ٪ ہللُ  ٥َ ک٠ُُّ َس٠َّ

أَِر  َٓ ا٢َ  َٗ ًَِی٨َِیطٔ  اُٟوا صَُو یَا َرُسو٢َ اہللٔ َيِظَتکٔی  َ٘ َٓ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  ا٢َ أَی٩َِ  َ٘ َٓ َلاَصا  ٌِ َٙ َرُسو٢ُ أَِ٪ ُي َبَؼ َٓ ُتَٔی بٔطٔ  أ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٔس٠ُوا إ

ًَِی٨َِیطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ًَلٔیٌّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِلاُظ اٟزَّایََة  َ أ َٓ  ٍْ ٥ِ َی٩ُِٜ بٔطٔ َوَج َٟ أَِ٪  َٛ َّی  بََرأَ َحً َٓ ُط  َٟ ًَا  َوَز

ٔلَی ا َّی َت٨ِز٢َٔ بَٔشاَحتٔض٥ِٔ ث٥َُّ اِزًُُض٥ِ إ ًَلَی رِٔس٠َٔک َحً ُِٔذ  ا٢َ اِن َ٘ َٓ َّی یَُٜو٧ُوا ٣ِٔث٨َ٠َا  ات٠ُُٔض٥ِ َحً َٗ ُ ٔ أ َوأَِخبٔرِص٥ُِ ب٤َٔا َیحُٔب  ِْلِٔسًَل٦

 َٟ ََٟک ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَُٜوَ٪  ََٓواہللٔ َِلَِ٪ َیِضسَٔی اہللُ بَٔک َرُجًّل َواحّٔسا َخِْْر  ِّٙ اہللٔ ٓٔیطٔ  ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ َح ًَ ٥ٔ ٌَ  َک ح٤ُِزُ ا٨َّٟ



 

 

نمح ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب ایب احزؾ لہس نب دعس ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارل

 اعتٰیل ہنع ربخ دےتی ںیہ ہک ریخب ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ملس ےن اراشد رفام ا ںیم ہی ڈنھجا اکی ا ےس آدیم وک اطع رکفں اگ ہک

رکات ےہ افر اہلل افر اس اک ر اؽ سج ےک اہوھتں رپ اہلل حتف اطع رفامںیئ ےگ، فہ اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےس تبحم 

)یلص اہلل ہیلع فملس( اس ےس تبحم رکےت ںیہ، رافی ےتہک ںیہ ہک ولگ اسری رات ایس ابت اک ذترکہ رکےت رےہ ہک ڈنھجا سک 

فر )وخش بیصن( وک اطع ایک اجےئ اگ؟ رافی ےتہک ںیہ بج حبص وہیئ افر بس ولگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ ا

 اؿ ںیم ےس رہ اکی آدیم یک ہی آرزف یھت ہک ہی ڈنھجا اےس ےلم وت آپ یلص اہلل ہیلع ملس ےن رفام ا یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل

اہکں ںیہ؟ وت احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک فہ ںیہ، اے اہلل ےک ر اؽ! اؿ یک آوھکنں ںیم فیلکت ےہ، ر اؽ اہلل 

ہیلع فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک آوھکنں ںیم اانپ اعلب دنہ اگل ا افر اؿ ےک ےئل داع رفامیئ، رضحت یلع ریض یلص اہلل 

ام ا وت اہلل اعتٰیل ہنع ابلکل حیحص وہ ےئگ وگ ا ہک اؿ وک وکیئ فیلکت یہ ںیہن یھت، رھپ آپ ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک ڈنھجا اطع رف

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ںیم اؿ ےس ڑلفں اہیں کت ہک فہ ولگ امہری رطح وہ اجںیئ، وت رضحت یلع

آپ ےن رفام ا آہتسہ آہتسہ لچ اہیں کت ہک وت اؿ ےک دیماؿ ںیم ارت اجےئ رھپ وت اؿ وک امالؾ یک دتوت دے افر اؿ وک ربخ دے ہک 

یک مسق! ارگ اہلل ریتی فہج ےس یسک اکی آدیم وک یھب دہاتی دے دے وت ہی ریتے رسخ افوٹنں  اؿ رپ اہلل اک وج قح فابج ےہ، اہلل

 ےس ز ادہ رتہب ےہ۔

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب ایب احزؾ لہس نب دعس ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1727    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بزیس ب٩ ابی ًبیس حرضت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حات٥ ب٩ اس٤ٌی١ :  راوی

٩ًَِ َس٤َ٠َةَ  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی ًُبَِیٕس  ٌٔی١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِس َحسَّ َٗ ًَلٔیٌّ  ا٢َ کَاَ٪  َٗ  َٔ َو ِٛ َ  ب٩ِٔ اِِل

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َٕ ٠ًََیِ َتَد٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ُٕ ا٢َ أ٧ََا أََتَد٠َّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َخِیبََر َوکَاَ٪ َر٣ّٔسا  ًَ طٔ َوَس٥ََّ٠ ی اہللُ 

 َٓ ًَّٟٔی  ا کَاَ٪ ٣ََشاُئ ا٠َِّٟی٠َةٔ ا َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ بٔا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َٔح َٓ ًَلٔیٌّ  َد  رَخَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٓ َٗ َتَحَضا اہللُ فٔی َػَباحَٔضا 



 

 

ََٟیأُِخَذ٪َّ بٔاٟزَّایَٔة َُّسا َرُج١ْ یُٔحبُُّط اہللُ َوَر  ًِٔلَْنَّ اٟزَّاَیَة أَِو  ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َِل ًَ َّی اہللُ  َتُح َػل ِٔ ُط َي َٟ ا٢َ یُٔحبُّ اہللَ َوَرُسو َٗ ُسوُُٟط أَِو 

 ٔ إ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟاہللُ  َّی اہللُ  ًَِلاُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ أ َٓ ًَلٔیٌّ  اُٟوا َصَذا  َ٘ َٓ لٓٔیٕ َو٣َا ٧َزُِجوُظ  ٌَ ٠َِیطٔ َذا ٧َِح٩ُ بٔ ًَ َتَح اہللُ  َٔ َٓ  زَّاَیَة 

ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، اح م نب اامسلیع ربدی نب ایب دیبع رضحت ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اعتٰیل ہنع زغفہ ربیخ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ ےھت ویکہکن اؿ یک آںیھکن دھک ریہ ںیھت، رھپ رضحت یلع ریض اہلل 

 ےلکن افر اج رک یبن اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل ہک ایک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ روہں؟ رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےن یلص اہلل ہیلع فملس ےس لم ےئگ وت بج اس رات یک اشؾ وہیئ ہک سج یک حبص وک اہلل ےن حتف اطع رفامیئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ےت وہں  ا آپ ےن رفام ا ںیم لک ہی ڈنھجا ا ےس آدیم وک دفں اگ  ا ہی ڈنھجا لک فہ آدیم ےل اگ ہک سج ےس اہلل افر اس اک ر اؽ تبحم رک

 رفام ا فہ آدیم اہلل افر اس ےک ر اؽ )یلص اہلل ہیلع فملس( ےس تبحم رکات وہ، اہلل اس ےک اہوھتں رپ حتف اطع رفامےئ اگ، رھپ ااچکن مہ

اطع ایک اجےئ  ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی افر ںیمہ اس یک ادیم ںیہن یھت ہک ہی ڈنھجا رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک

ٰیل اگ، وت ولوگں ےن رعض ایک ہی رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیہ، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک ڈنھجا اطع رفام د ا، اہلل اعت

 ےن اؿ ےک اہوھتں رپ حتف اطع رفامیئ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، اح م نب الیعمس ربدی نب ایب دیبع رضحت ہملس نب اوکع ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، طحاَ ب٩ ٣د٠س اب٩ ٠ًیہ، زہْر اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ابوحیا٪ حرضت یزیس ب٩ حیا٪ رضی اہلل  :  یراو

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔی١ُ بِ  ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ َُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َج٤ٔی ٕب َوُطَحا ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی أَبُو ٩ُ إٔبَِزاصٔی٥َ حَ َحسَّ سَّ

ٔلَی َزیِسٔ  ُت أ٧ََا َوحَُؼُِْن ب٩ُِ َسبَِرَة َو٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ثَىٔی َیزٔیُس ب٩ُِ َحیَّاَ٪  اَ٪ َحسَّ ا٢َ َحیَّ َٗ َِٟیطٔ  ٔ ا َج٠َِش٨َا إ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ َٗ  ب٩ِٔ أَِر

ثّْٔرا َرأَیَِت  َٛ َٟ٘ٔیَت یَا َزیُِس َخِّْرا  ِس  َ٘ َٟ ُط َوَػ٠َِّیَت َُٟط حَُؼِْْن  ٌَ َُزَِوَت ٣َ َت َحٔسیَثُط َو ٌِ ٥َ َوَس٤ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ًَ َّی اہللُ  َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ث٨َِا یَا َزیُِس ٣َا َس٤ٔ ثّْٔرا َحسِّ َٛ َٟ٘ٔیَت یَا َزیُِس َخِّْرا  ِس  َ٘ َٟ ُط  َٔ ا٢َ یَا ابِ َخ٠ِ َٗ ٩َ أَخٔی َواہللٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٨ُِت أَعٔی ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ َّٟٔذی  َف ا ٌِ ًَِضٔسی َوَنٔشیُت َب ُس٦َ  َٗ بَٔرِت ٔسىِّی َو َٛ ِس  َ٘ ثُِت٥ُِٜ َٟ ٤َا َحسَّ َٓ  ٥َ َس٠َّ



 

 

َّی ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُٔو٧ٔیطٔ ث٥َُّ  ًَل تُک٠َِّ َٓ َب٠ُوا َو٣َا ََّل  ِٗ ا ا بََِْن ٣َََّٜة  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِو٣ّا ٓٔی٨َا َخٔلیّبا ب٤َٔإئ یُِسعَی ُخ٤ًّ ًَ اہللُ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ُس أَََّل أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ َ ث٥َُّ 
ًََى َوَذَکَّ ٠َِیطٔ َوَو ًَ ََٓح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  ٤َِٟٔسی٨َٔة  ِتَٔی َوا ِّی ٤َا أ٧ََا َبرَشْ یُؤطُک أَِ٪ َیأ َرُسو٢ُ َرب

َٜٔتأب اہللٔ  ٔ ُدُذوا ب َٓ ُِٟضَسی َوا٨ُّٟوُر  ُُٟض٤َا َٛٔتاُب اہللٔ ٓٔیطٔ ا ٠َِْٔن أَوَّ َ٘ أُٔجیَب َوأ٧ََا َتارْٔک ٓٔی٥ُِٜ َث ًَلَی َٓ َحثَّ  َٓ  َواِسَت٤ِٔشُٜوا بٔطٔ 

٥ِ اہلَل ُٛ ُ
ا٢َ َوأَص١ُِ بَِیًٔی أَُذَکِّ َٗ ٥ِ اہلَل فٔی أَص١ِٔ بَِیًٔی َٛٔتأب اہللٔ َوَرََُّب ٓٔیطٔ ث٥َُّ  ُٛ ُ

٥ِ اہلَل فٔی أَص١ِٔ بَِیًٔی أَُذَکِّ ُٛ ُ
 فٔی أَص١ِٔ بَِیًٔی أَُذَکِّ

ا٢َ نَٔشاُؤُظ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَ  َٗ َِٟیَص نَٔشاُؤُظ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیتٔطٔ  َُٟط حَُؼِْْن َو٩ِ٣َ أَص١ُِ بَِیتٔطٔ َیا َزیُِس أَ ا٢َ  َ٘ ٩ِٜٔ أَص١ُِ بَ َٓ ِیتٔطٔ ٩ِ٣َ ِیتٔطٔ َوَل

ا٢َ ک١ُُّ  َٗ ًَبَّإض  رَفٕ َوآ٢ُ  ٌِ ًَ٘ٔی١ٕ َوآ٢ُ َج ًَلٓٔیٕ َوآ٢ُ  ا٢َ ص٥ُِ آ٢ُ  َٗ ا٢َ َو٩ِ٣َ ص٥ُِ  َٗ َسُظ  ٌِ َة َب َٗ َس ٦َ اٟؼَّ َة رُحٔ َٗ َس ٦َ اٟؼَّ َصُؤََّلٔئ رُحٔ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

 نب ایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک زریہ نب رحب، اجشع نب دلخم انب ہیلع، زریہ اامسلیع نب اربامیہ، اوبایحؿ رضحت سیدی

ںیم رضحت نیصح نب ربسة ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رمع نب ہملسم ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اے رطػ ےلچ وت بج مہ اؿ ےک اپس اج رک ھٹیب ےئگ وت رضحت نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت زدی ریض ا

زدی! وت ےن تہب ڑبی یکین احلص یک ےہ ہک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ےہ افر آپ ےس ہی دحثی  ین ےہ افر وت ےن 

آپ ےک اسھت لم رک اہجد ایک ےہ افر وت ےن آپ ےک ےھچیپ امنز زپیھ ےہ، اے زدی! آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

ااحدثی  ین ںیہ، فہ مہ ےس ایبؿ رکف، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اے ریمے ےجیتھب! اہلل یک مسق ریمی رمع 

ڑباھےپ وک چنہپ یئگ ےہ افر اکی زامہن زگر ایگ )سج یک فہج ےس( ںیم ضعب فہ ابںیت وج ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس نس وک 

، وھبؽ ایگ وہں، اس فہج ےس ںیم  م ےس ایبؿ رکفں وت  م اےس وبقؽ رکف افر وج ںیم  م ےس ایبؿ ہن رکفں وت  م اس ےک  اد ریھک ںیھت

 ابرے ںیم ےھجم وبجمر ہن رکان، رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی دؿ اکی اپین ےک ےسج مخ

ہک ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ ےہ رپ ںیمہ ہبطخ اراش رفامےن ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت آپ ےن رفام ا   ہہ رک اکپرا اجات ےہ وج

دعب دمح ف ٰولصة! آاگہ روہ اے ولوگ! ںیم اکی آدیم وہں، رقبی ےہ ہک ریمے رب اک اجیھب وہا ریمے اپس آےئ وت ںیم اےس وبقؽ 

اج رےہ وہں، اؿ ںیم ےس یلہپ اہلل یک اتکب ےہ، سج ںیم دہاتی افر ونر ےہ وت  م اہلل رکفں افر ںیم  م ںیم دف اھبری زیچںی وھچڑے 

یک اس اتکب وک ڑکپے روھک افر اس ےک اسھت وبضمیط ےس اقمئ روہ افر آپ ےن اہلل یک اتکب )رقآؿ دیجم( یک وخب رتبغ دالیئ، 

 الہ تیب ےک ابرے ںیم اہلل  اد دالات وہں، ںیم اےنپ رھپ آپ ےن رفام ا )دفرسی زیچ( ریمے الہ تیب ںیہ، ںیم  م ولوگں وک اےنپ

الہ تیب ےک ابرے ںیم  م ولوگں وک اہلل  اد دالات وہں، رضحت نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 الہ تیب ںیم

 

 

ھ

 

عئ

ےس ںیہن ںیہ؟ رضحت  رعض ایک اے زدی! آپ ےک الہ تیب وکؿ ںیہ؟ ایک آپ یک ازفاج رہطمات ریض اہلل 



 

 

زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا آپ یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع آپ ےک الہ تیب ںیم ےس ںیہ، افر فہ بس الہ تیب 

ںیم ےس ںیہ ہک نج رپ آپ ےک دعب دصہق )زٰوکة، دصہق ف ریخات فریغہ( رحاؾ ےہ، رضحت نیصح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض 

ںیہ؟ رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک اخدناؿ، رضحت لیقع اک اخدناؿ، آؽ ایک فہ وکؿ 

رفعج، آؽ ابعس، رضحت ابعس ےن رعض ایک اؿ بس رپ دصہق فریغہ رحاؾ ےہ؟ رضحت زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہں! اؿ 

 بس رپ دصہق، زوکة فریغہ رحاؾ ےہ۔

 زریہ نب رحب، اجشع نب دلخم انب ہیلع، زریہ اامسلیع نب اربامیہ، اوبایحؿ رضحت سیدی نب ایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل

     1729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ ریا٪ حشا٪ ب٩ ابزاہی٥، سٌیس ب٩ ٣رسوٚ، بزیس ب٩ حیا٪ حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪  ُس ب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ اَ٪  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ َحیَّ  ٕٚ و ٌٔیٔس ب٩ِٔ ٣َرِسُ ٩ًَِ َس ىٔی اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ اُ٪ َي ث٨ََا َحشَّ َحسَّ

 ِ ىَی َحٔسیٔث ُزَصْ ٌِ ٔ ب٤َٔ َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحؤظ َٚ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَسا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ َٗ ٕ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِر  ر

اسحؿ نب اربامیہ، دیعس نب ورسفؼ، ربدی نب ایحؿ رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع دمحم نب اکبر نب ر اؿ 

 فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

  ہنعدمحم نب اکبر نب ر اؿ اسحؿ نب اربامیہ، دیعس نب ورسفؼ، ربدی نب ایحؿ رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، حرضت ابوحیا٪ابوبرک :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخ  ث٨ََا إِٔسَح ِی١ٕ ح و َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اَ٪ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ ص٤َُا  بََر٧َا َجزٔیْز لِٔکَ

 ٔ ُِٟضَسی َوا٨ُّٟوُر ٩ِ٣َ اِسَت٤َِشَک بٔطٔ َوأََخ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٕ َٛٔتاُب اہللٔ ٓٔیطٔ ا ٌٔی١َ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز َذ بٔطٔ کَاَ٪ ٧َِحَو َحسٔیٔث إِٔس٤َ



 

 

ُِٟضَسی َو٩ِ٣َ أَِخَلأَُظ َؿ١َّ   ًَلَی ا

ےک اسھت اامسلیع یک رفاتی یک رطح لقن رکےت  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رضحت اوبایحؿ اس دنس

ںیہ افر رجری یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل یک اتکب ںیم دہاتی افر ونر ےہ، وج اےس ڑکپے اگ فہ دہاتی رپ رےہ اگ افر وج 

 اےس وھچڑ دے اگ فہ رمگاہ وہ اجےئ اگ۔

 ، رجری، رضحت اوبایحؿاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بکار اب٩ ریا٪ حشا٪ ابزہی٥ سٌیس اب٩ ٣رسوٚ، حرضت یزیس ب٩ حیا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت زیس  :  راوی

 ب٩ ار٥ٗ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیٕس َوصَُو ا ٩ًَِ َس ىٔی اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ اُ٪ َي ث٨ََا َحشَّ َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪ َحسَّ ُس ب٩ُِ بَک ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ َحیَّ  ٕٚ و ب٩ُِ ٣َرِسُ

ِس َػاَحِبَت َرُسو٢َ اہللٔ َػ  َ٘ َٟ ِس َرأَیَِت َخِّْرا  َ٘ َٟ َٟطُ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ  ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ  ٥َ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَػ٠َِّیَت ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِر ًَ َّی اہللُ  ل

ٔ َحٔسیٔث  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َٚ ا ُط َوَسا َٔ َّ َوَج١َّ صَُو َخ٠ِ ًَز ٠َِْٔن أََحُسص٤َُا َٛٔتاُب اہللٔ  َ٘ ِّی َتارْٔک ٓٔی٥ُِٜ َث ٔن ا٢َ أَََّل َوإ َٗ َّطُ  أَبٔی َحیَّاَ٪ ََُِْر أ٧َ

 ٔ ٨َ٠ِا ٩ِ٣َ أَص١ُِ بَِیت ُ٘ َٓ َٟٕة َوٓٔیطٔ  ًَلَی َؿًَل طُ کَاَ٪  َٛ ُِٟضَسی َو٩ِ٣َ َتَز ًَلَی ا طُ کَاَ٪  ٌَ ٔ َحِب١ُ اہللٔ ٩ِ٣َ اتََّب ا٢َ ََّل َوای٥ُِ اہللٔ إٔ٪َّ طٔ ن َٗ َشاُؤُظ 

ِو٣َٔضا أَص١ُِ بَ  َٗ ٔلَی أَبٔیَضا َو ٍُ إ تَرِٔج َٓ َضا  ُ٘ ٔ ث٥َُّ یَُل٠ِّ صِز َِصَ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٌَ ِٟ ٍَ اٟزَُّج١ٔ ا ٤َِٟزِأََة َتُٜوُ٪ ٣َ ٣ُوا ا َّٟٔذی٩َ رُحٔ ًََؼبَُتُط ا ِیتٔطٔ أَِػ٠ُُط َو

َسظُ  ٌِ َة َب َٗ َس  اٟؼَّ

اسحؿ اربمیہ دیعس انب ورسفؼ، رضحت سیدی نب ایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل  دمحم نب اکبر انب ر اؿ

ہنع ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک مہ اؿ یک دختم ںیم ےئگ افر مہ ےن اہک آپ ےن تہب ریخ دیھکی ےہ، ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ز زپیھ ےہ، افر آےگ دحثی اوبایحؿ یک رفاتی یک رطح ےہ  ااےئ اس ےک ہک فملس یک تبحص احلص یک ےہ افر آپ ےک ےھچیپ امن

اس ںیم ےہ آپ ےن رفام ا آاگہ روہ! ںیم  م ںیم دف اھبری زیچںی وھچڑ رک اج راہ وہں، اؿ ںیم ےس اکی اہلل زعفلج یک اتکب ےہ افر فہ 

 وھچڑ دے اگ فہ رمگایہ رپ رےہ اگ افر اس ںیم ہی یھب ےہ ہک اہلل یک ریس ےہ، وج اس یک اابتع رکے اگ، فہ دہاتی رپ رےہ اگ افر وج اےس

مہ ےن اہک الہ تیب وکؿ ںیہ؟ ایک آپ یک ازفاج رہطمات ریض اہلل اعتٰیل ہنع الہ تیب ںیہ؟ اوہنں ےن رفام ا اہلل یک مسق! اکی تورت 



 

 

پ افر اینپ وقؾ یک رطػ ولٹ اجیت ےہ، اکی زامےن کت رمد ےک اسھت ریتہ ےہ رھپ فہ اےس الطؼ دے داتی ےہ وت فہ تورت اےنپ اب

 الہ تیب ےس رماد آپ یک ذات یھت افر آپ ےک فہ ابصعت ےک نج رپ آپ ےک دعب دصہق فریغہ انیل رحاؾ رک د ا ایگ ےہ۔

دمحم نب اکبر انب ر اؿ اسحؿ اربمیہ دیعس انب ورسفؼ، رضحت سیدی نب ایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت زدی نب ارمق ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ابی حاز٦ حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َسِض١ٔ بِ   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ  ٕ ىٔی اب٩َِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَلَی َحسَّ  ١َٔ٤ ٌِ ا٢َ اِسُت َٗ ٕس  ٌِ ٩ٔ َس

٤َِٟٔسی٨َٔة َرُج١ْ  َٟطُ أ٣ََّ  ا ا٢َ  َ٘ َٓ َبَی َسِض١ْ  أ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٠ًَٔیًّ أ٣َََزُظ أَِ٪ َيِظت٥َٔ  َٓ ٕس  ٌِ ًَا َسِض١َ ب٩َِ َس َس َٓ ا٢َ  َٗ ا إٔذِ أَبَِیَت ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ٣َزَِواَ٪ 

ُّرَ  َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أَبٔی اٟت ٔ لٓٔیٕ اِس٥ْ أََحبَّ إ ٌَ ٔ ا٢َ َسِض١ْ ٣َا کَاَ٪ ٟ َ٘ َٓ َُّرأب  ٩َ اہللُ أَبَا اٟت ٌَ َٟ  ١ِ ُ٘ َٟطُ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ُح إَٔذا زُعَٔی بَٔضا  ََٟیرِفَ أب َوإِٔ٪ کَاَ٪ 

 َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَِیَت  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َ أَبَا تَُزإب  تٔطٔ ٥َٟٔ ُسِمِّ ٩ًَِ ٗٔؼَّ ِٟبَِیٔت أَِخبٔر٧َِا  ا فٔی ا ٠ًَٔیًّ ٥ِ٠َ َیحِٔس  َٓ اك٤ََٔة 

 ِّ٤ ًَ ا٢َ أَی٩َِ اب٩ُِ  َ٘ َّی اہللَُٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٥ِ٠َ َي١ِٔ٘ ٨ًِٔٔسی  َٓ َد  َٓرَخَ اَؿَبىٔی  َِ َٓ َِٟت کَاَ٪ بَِیىٔی َوبَِی٨َُط َطِیْئ  ا َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ ٔک   

ََٓحائَُط َر  ٤َِِٟشحٔٔس َراْٗٔس  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ صَُو فٔی ا َ٘ َٓ َحاَئ  َٓ ٥َ ْٔلِٔنَشإ٪ ا٧ُِوزِ أَی٩َِ صَُو  ٥َ َوصَُو َوَس٠َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ أََػابَُط تَُزاْب  َٓ طٔ  ِّ٘ ٩ًَِ ٔط َم رَٔزاُؤُظ  َ٘ ِس َس َٗ  ٍْ ٔ َلح ـِ ٥ُِٗ أَبَا ٣ُ و٢ُ  ُ٘ ٨ُِط َوَي ًَ َی٤َِشُحُط 

َُّرأب  ٥ُِٗ أَبَا اٟت َُّرأب   اٟت

 نب دیعس، دبعازعلسی انب ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےک اخدناؿ ںیم ےس ہبیتق

اکی آدیم دمہنی ونمرہ رپ احمک رقمر وہا، اس احمک ےن رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک الب ا افر اںیہن مکح د ا ہک فہ رضحت 

وک ربا ںیہک، وت رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن )اس رطح رکےن ےس( ااکنر رک د ا وت اس احمک ےن  یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اہللِ( اوبارتلاب ریض اہلل اعتٰیل ہنع
ِ
ااُذ ي 
َ
عَت 
ن
رپ اہلل یک  رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ارگ وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک )اَ

یض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےن ےگل رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وت اوبارتلاب ےس ز ادہ وکیئ انؾ وبحمب ںیہن تنعل وہ، رضحت لہس ر

 اھت، افر بج رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اس انؾ ےس اکپرا اجات اھت وت فہ وخش وہےت ےھت، فہ احمک رضحت لہس ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ےک ابرے ںیم ابربخ رکف ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک انؾ اوبارتلاب ویکں راھک ایگ؟ رضحت لہس ےس ےنہک اگل ںیمہ اس فاہعق 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )اکی رمہبت( رضحت افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک رھگ رشتفی الےئ وت 

ہنع وک وموجد ہن اپ ا، آپ ےن رفام ا )اے افہمط!( ریتے اچچ اک اٹیب اہکں ےہ؟ وت رضحت  آپ ےن رھگ ںیم رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل

افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک ریمے افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک درایمؿ ھچک ابت وہیئگ ےہ سج یک فہج ےس فہ 

ےئ، وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی صخش ےس رفام ا یلع وک دوھکی ہصغ ںیم آ رک ابرہ  لک ےئگ ںیہ افر فہ ریمے اہیں ںیہن  ا

ہک فہ اہکں ںیہ؟ وت فہ آدیم )دھکی( رک آ ا افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع دجسم ںیم  ا رےہ ںیہ، 

 ےک اپس رشتفی الےئ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس )دجسم ںیم( رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ےٹیل وہےئ ےھت افر اؿ یک اچدر اؿ ےک ولہپ ےس دفر وہیئگ یھت افر اؿ ےک مسج وک  یٹ یگل وہیئ یھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ےن ےگل اوبرتاب! اھٹ اجؤ، اوبرتاب اھٹ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک مسج ےس  یٹ اصػ رکان رشفع رک دی افر آپ ےن رفام

 اجؤ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب س٠امی٪ ب٩ بًل٢ یحٌی ب٩ سٌیس ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ سیسہ ًائظہ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ  َحسَّ ًَا٣ٔز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ َة ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٌَ َربٔی

َِٟیَت َرُجًّل َػ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِی٠َٕة  َٟ ٥َ َذاَت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت أَرٔ ا َٗ ًَائَٔظَة  ُسىٔی ٩ًَِ  أّٟحا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی َیَِحُ

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َصَذا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلحٔ  ٨َا َػِوَت اٟشِّ ٌِ َِٟت َوَس٤ٔ ا َٗ ِی٠ََة  إؾ یَا ا٠َّٟ َّٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی َو ٌِ َس

٨َا٦َ َرُس  َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َُٔلیَلطُ َرُسو٢َ اہللٔ ٔجئُِت أرَِحُُسَک  ُت  ٌِ َّی َس٤ٔ ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   و٢ُ اہللٔ َػل

دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یک اکی  دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ نب البؽ ییحی نب دیعس



 

 

ے احصہب ںیم ےس وکیئ ااسی کین آدیم وہ وج رات رھب ریمی افحتظ رات آھکن لھک یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکش ہک ریم

رکے دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک مہ ےن اہحلس یک آفاز  ین وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ہی وکؿ ےہ رعض ایک دعس نب ایب فاقص اے اہلل ےک 

ہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ر اؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رہپہ دےنی ےک ےئل احرض وہا وہں دیس

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ا ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رخاوٹں یک آفاز  ین۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ نب البؽ ییحی نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یٰهی ب٩ سٌیس :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ َیِحٌَی  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ب٩ِٔ َس

ًَائَٔظ  َة أَ٪َّ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی َِٟیَت َرُجًّل َػ ًَا٣ٔز ا٢َ  َ٘ َٓ ِی٠َّة  َٟ ٤َِٟٔسی٨ََة  َس٣َطُ ا ِ٘ ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت َسضَٔز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ أّٟحا َة 

ا٢َ ٩ِ٣َ َصَذا  َ٘ َٓ ٨َا َخِظَدَظَة ٔسًَلٕح  ٌِ َذَٟٔک َس٤ٔ َٛ بَِی٨َا ٧َِح٩ُ  َٓ َِٟت  ا َٗ ُسىٔی ا٠َِّٟی٠ََة  إؾ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی َیَِحُ َّٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی َو ٌِ ا٢َ َس َٗ

ًَلَی َرُسو٢ٔ ا  ْٖ ٔسی َخِو ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ ا٢َ َو َٗ ٥َ ٣َا َجاَئ بَٔک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َّی ا ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ًَا  َس َٓ حٔئُِت أرَِحُُسُط  ٨َ٠ِا ٩ِ٣َ َصَذآَ ُ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ ٧َا٦َ َوفٔی رَٔوایَٔة اب٩ِٔ ُر٣ِٕح  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

 نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل
 

 

 ےک ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم، ثیل، حی

 اکی رات آپ یلص اہلل ہیلع فملس اجےتگ رےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکش دمہنی ونمرہ ںیم رشتفی الےن ےک زامےن ںیم

ہک ریمے احصہب ںیم ےس وکیئ ااسی کین آدیم وہات وج رات رھب ریمی افحتظ رکات رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک مہ 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی وکؿ ےہ رعض ایک دعس نب ایب فاقص ایس احتل ںیم ےھت ہک مہ ےن اہحلس یک ھچک انھجنھجٹہ  ین وت

ر اؽ اہلل ےن رضحت دعس ےس رفام ا وت سک فہج ےس آ ا ےہ رضحت دعس ےن رعض ایک ہک ریمے دؽ ںیم ر اؽ اہلل یک ذات ادقس 

ملس یک دختم ںیم احرض وہا وہں وت ےک ابرے ںیم ھچک وخػ اس وسحمس وہا اس ےئل ںیم رہپہ دےنی ےک ےئل آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ر اؽ اہلل ےن رضحت دعس وک داع دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےئگ افر انب رحم یک رفاتی ںیم ےہ ہک مہ ےن اہک ہی وکؿ ےہ؟



 

 

 نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
 

 

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب رحم، ثیل، حی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌیس ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب یحٌی :  راوی

ِبَس  ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٌٔیٕس َي ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ َِٟوصَّأب َس٤ٔ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ َة و َحسَّ ٌَ ٔ ب٩ِٔ َربٔی ًَا٣ٔز اہللٔ ب٩َِ 

ًَائَٔظُة أَرٔ َِٟت  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ َ٪ ب٩ِٔ بًَٔل٢ٕ َي ِی٠َٕة ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ُس٠َامِیَ َٟ ٥َ َذاَت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َٚ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب ییحی نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل اکی رات

 یک دحثی یک رطح ذرک رفام ا۔ اجےگ امیلسؿ نب البؽ

 دمحم نب ینثم، دبعاولاہب ییحی نب دیعس دبعاہلل نب اعرم نب رہعیب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم رضحت دعس نب ایب

     1736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣ؼور ب٩ ابز ٣زاح٥ ابزاہی٥، اب٩ سٌس ًبساہلل ب٩ طساز حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی ابِ  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ وَُّل َحسَّ ُ٘ ا َي ٠ًَٔیًّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ازٕ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٩َ َس

 ١َ ٌَ َّطُ َج إ٧ٔ َٓ سٔ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ ٔ َس َُِْر ٥َ أَبََویِطٔ ِٔلََحٕس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُط َیِو٦َ أُحُٕس اِر٦ٔ َٓٔساَک ٣َا َج٤َ َٟ و٢ُ  ُ٘ أَبٔی َي

ِّی  َوأُم

وصنمر نب ارب زمامح اربامیہ، انب دعس دبعاہلل نب دشاد رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن اےنپ امں ابپ ےک ےئل یسک وک عمج ںیہن رفام ا  ااےئ رضحت دعس نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینعی رضحت دعس نب ایب فاقص ےک

 ےئلآپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ادح ےک دؿ رضحت دعس ےس رفام ا اے دعس ریت کنیھپ ریمے امں ابپ ھجت رپ رقابؿ۔

 وصنمر نب ارب زمامح اربامیہ، انب دعس دبعاہلل نب دشاد رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ابوَکیب اسحاٚ ح٨ولی ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 برش ٣شٌز اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ٣شٌز سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َبُة ح و َحسَّ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

َ حَ  ث ٕ ح و َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ٔس ب٩ِٔ برِٔشٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟح٨َِولٔیُّ  ُٙ ا یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا سَّ ٨َا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ

 ٕ از ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َطسَّ  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس ُض٥ِ  ٕ ک٠ُُّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش َیاُ٪  ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ُس َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ 

رعسم دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی ااحسؼ یلظنح دمحم نب رشب رعسم انب ایب رمع ایفسؿ، 

ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت  دعس نب اربامیہ، دبعاہلل نب رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل

 ںیہ۔

دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی ااحسؼ یلظنح دمحم نب رشب رعسم انب ایب رمع  :  رافی

 ٰیل ہنعایفسؿ، رعسم دعس نب اربامیہ، دبعاہلل نب رضحت یلع ریض اہلل اعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 امی٪ اب٩ بًل٢ اب٩ سٌیس حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗب س٠ :  راوی

٩ًَِ َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ  ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٔس َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٌٔیٕس   َس

ٍَ لٔی َرُسو٢ُ  ِس َج٤َ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ إؾ  َّٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبََویِطٔ یَِو٦َ أُحُسٕ ب٩ِٔ أَبٔی َو َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دبع اہلل نب ہملسم بنعق امیلسؿ انب البؽ انب دیعس رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک ادح ےک دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن ھجم رپ اےنپ امں ابپ وک عمج رفام ا۔

  امیلسؿ انب البؽ انب دیعس رضحت دعس نب ایب فاقصدبعاہلل نب ہملسم بنعق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ر٣ح ٟیث، سٌس اب٩ ٣ثىی ًبساٟوہاب حرضت یحٌی ب٩ سٌیس :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌٔیٕس َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َیِحٌَی َحسَّ ص٤َُا  َِٟوصَّأب لِٔکَ ُس ا

ٔ ب٩ِٔ َس   ٌٔیٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 ہبیتق نب دیعس، انب رحم ثیل، دعس انب ینثم دبعاولاہب رضحت ییحی نب دیعس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، انب رحم ثیل، دعس انب ینثم دبعاولاہب رضحت ییحی نب دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًباز حات٥ اب٩ اس٤ٌی١ بْٜر ب٩ ٣ش٤ار حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحسَّ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ِٔش٤َإر  َِْٜر ُ ٩ًَِ ب ٌٔی١َ  ىٔی اب٩َِ إِٔس٤َ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٕ َحسَّ ًَبَّاز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  ب٩ُِ 

 َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ کَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُط أَبََویِطٔ یَِو٦َ أُحُٕس  َٟ  ٍَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َج٤َ ًَ َّی اہللُ  َّی َػل َٟطُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  َٚ ا ِس أرَِحَ

َٓأََػِبُت َج٨َِبطُ  َِٟیَص ٓٔیطٔ َنِؼ١ْ  َٟطُ بَٔشِض٥ٕ  ًُِت  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ِّی  ٔ َٓٔساَک أَبٔی َوأُم ٥َ اِر٦ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَِوَرتُُط اہللُ  ِت  َٔ ََٜظ ِ َٓا٧ َم  َ٘ َش َٓ  

َّی اہللُ ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ٔ ٔلَی ٧ََوأجٔذظ َّی ٧ََوزُِت إ ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دمحم نب ابعد اح م انب اامسلیع ریکب نب امسمر رضحت اعرم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک 

اکی آدیم اھت ہک سج ےن املسمونں وک الج  ےئل ادح ےک دؿ اےنپ امں ابپ وک عمج رفام ا رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک رشموکں ںیم ےس

 ( ریت کنیھپ ریمے امں ابپ ھجت رپ
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أ
َ
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ِ
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رقابؿ  ڈاال اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت دعس ےس رفام ا اے دعس )ار

ا افر ایکس رشاگمہ لھک یئگ وت ر اؽ اہلل یلص رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ریغب رپےھک ریت چنیھک رک اےکس ولہپ رپ امرا سج ےس فہ رگ زپ

 اہلل ہیلع فملس پ س زپے اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داڑںیھ ابمرک دںیھکی۔

 دمحم نب ابعد اح م انب الیعمس ریکب نب امسمر رضحت اعرم نب دعس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ٣وسٰی زہْر س٤اک ب٩ رحب، حرضت ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ث٨ََا أَبُو ث٨ََا ٔس٤َ  َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ٕب برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اُک ب٩ُِ رَحِ

ِت أ٦ُُّ َس  َٔ ا٢َ َح٠َ َٗ آٔ٪  ُِْٟقِ َِٟت ٓٔیطٔ آیَاْت ٩ِ٣ٔ ا َُّط ٧َزَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٕس  ٌِ ُب ب٩ُِ َس ٌَ ثَىٔی ٣ُِؼ َّی یَٜرُِفَ َحسَّ ٕس أَِ٪ ََّل تُک٤َِّ٠َُط أَبَّسا َحً ٌِ

َک َوأ٧ََا آ٣ُزَُک  اَک بَٔوأَٟسیَِک َوأ٧ََا أ٣ُُّ ٤ًََِت أَ٪َّ اہلَل َوػَّ َِٟت َز ا َٗ َب  َّی  بٔٔسی٨ٔطٔ َوََّل َتأِک١َُ َوََّل َترِشَ ََٜثِت ثًََلثّا َحً ا٢َ ٣َ َٗ بَٔضَذا 

ا٦َ ا َ٘ َٓ َِٟحِضٔس  ٠َِیَضا ٩ِ٣ٔ ا ًَ آٔ٪ ُُٔشَی  ُِْٟقِ زَّ َوَج١َّ فٔی ا ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٕس  ٌِ ًَلَی َس ٠َِت َتِسًُو  ٌَ َح َٓ اَصا  َ٘ َش َٓ ُط ٤ًَُاَرةُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ََٟضا يُ ب٩ِْ 

َک بٔی َوٓٔیَضا َوَػاحِٔبضُ  ًَلَی أَِ٪ ُترِشٔ ِی٨َا اِْلِٔنَشاَ٪ بَٔوأَٟسیِطٔ حُِش٨ّا َوإِٔ٪ َجاصََساَک  ٔ َصٔذظٔ اِْلیََة َوَوػَّ ا٢َ ٤َا ف َٗ ا  ّٓ زُو ٌِ ٧َِیا ٣َ ی اٟسُّ

أََتِیُت  َٓ أََخِذتُُط  َٓ  ْٕ إَٔذا ٓٔیَضا َسِی َٓ ًَٔوی٤َّة  ٥َ ٨َُٔی٤َّة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ  َوأََػاَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  بٔطٔ اٟزَُّسو٢َ َػل

أ٧ََا ٩ِ٣َ  َٓ  َٕ ِی ٠ِىٔی َصَذا اٟشَّ ِّٔ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ  ٥َ َّی إَٔذا أََرِزُت أَِ٪ َوَس٠َّ ُت َحً ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ُظ ٩ِ٣ٔ َحِیُث أََخِذَتُط  ا٢َ ُرزُّ َ٘ َٓ َٟطُ  ٤ِٔ٠ًََت َحا ِس  َٗ

ُظ ٩ِ٣ٔ  َظسَّ لٔی َػِوَتطُ ُرزُّ َٓ ا٢َ  َٗ ًِٔل٨ٔیطٔ  ٠ُِت أَ ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُت إ ٌِ َج ٔسی رَفَ ِٔ َبٔف ََّل٣َِتىٔی َن َ٘ ِٟ َِٟ٘ٔیُط فٔی ا ُ ِ أ أ٧َ َٓ ا٢َ  َٗ ز٢ََ اہللُ َحِیُث أََخِذَتُط 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَِرَس٠ُِت إ َٓ ا٢َ َو٣َزِٔؿُت  َٗ ا٢ٔ  َٔ ٩ًَِ اِِلَِن زَّ َوَج١َّ َيِشأَُٟو٧ََک  ٔش٥ِ ٣َالٔی ًَ ِٗ َ ًِىٔی أ ٠ُِت َز ُ٘ َٓ أََتانٔی  َٓ  

ا َٓ ٠ُُِٗت  َبَی  أ َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ ِؼ ا٨ِّٟ َٓ ٠ُُِٗت  َبَی  أ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَی َحِیُث ٔطئُِت  ا٢َ َوأََتِیُت  َٗ ٠ُُث َجائٔزّا  ُس اٟثُّ ٌِ کَاَ٪ َب َٓ ََٜت  َش َٓ ا٢َ  َٗ ٠َُث  ٟثُّ

 ِٟ ٦َ ا ِب١َ أَِ٪ تََُحَّ َٗ َٔک  ٤َِک َوَنِشَ٘ٔک َخ٤ِّزا َوذَٟ ٌٔ ا٢َ ٧ُِل ٌَ اُٟوا َت َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  أََتِیُتُض٥ِ فٔی َحٓعٕ َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َوا َٓ ا٢َ  َٗ َد٤ِزُ 

َِٟحعُّ ا ََٓذََکِ َوا ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ٌَ بُِت ٣َ أَک٠َُِت َورَشٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌّٚ ٩ِ٣ٔ َخ٤ِز إَٔذا َرأُِض َجزُوٕر ٣َِظؤیٌّ ٨ًَِٔسص٥ُِ َوزٔ َٓ ُت اِِلَِنَؼاَر ِٟبُِشَتاُ٪ 

 َ َِٟحٌ أََخَذ َرُج١ْ أََحَس  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َخِْْر ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٠ُِت ا ُ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ ٨ًَِٔسص٥ُِ  ََٓحَزَح بٔأ٧َِفٔی َوا بَىٔی بٔطٔ  رَضَ َٓ ِی اٟزَّأِٔض 

ىٔی نَ  ٌِ َّ َوَج١َّ فٔیَّ َي ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ أَِخبَرِتُُط  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤َِِٟیرٔسُ َٓ َِٟد٤ِزُ َوا ٤ََّا ا ٔ إ٧ٔ َِٟد٤ِز َشُط َطأَِ٪ ا ِٔ

ِیَلا٪ٔ َواِِلَِنَؼاُب َواِِلَِز  ١ٔ٤ًََ اٟظَّ  ََّل٦ُ رِٔجْص ٩ِ٣ٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ومٰیس زریہ امسک نب رحب، رضحت بعصم نب دعس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ 

 ہک فہ رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک ابرے ںیم رقآؿ دیجم ںیم ےس ھچک آ ات رکہمی انزؽ وہیئ رافی ےتہک ںیہ ہک اؿ یک فادلہ ےن مسق اھکیئ



 

 

 اس ےس یھبک ابت ںیہن رکے یگ اہیں کت ہک فہ اےنپ دنی اک ااکنر رکںی افر فہ ہن اھکےئ یگ افر ہن ےئپ یگ فہ ےنہک یگل اہلل ےن ےھجت اےنپ

 فادلنی یک ااطتع رکےن اک مکح د ا ےہ افر ںیم ریتی فادلہ وہں افر ںیم ےھجت اس ابت اک مکح دیتی وہں رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ فہ نیت

دؿ کت ایس رطح ریہ اہیں کت ہک اس رپ یشغ اطری وہیئگ وت اس ےک اکی اٹیب ڑھکا وہا ےسج امعرہ اہک اجات ےہ اس ےن اینپ فادلہ وک اپین 

ھت الپ ا وت رضحت دعس وک دب داع دےنی یگل وت اہلل اعتیل ےن رقآؿ رکمی ںیم ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ مہ ےن ااسنؿ وک اےنپ فادلنی ےک اس

 ولسک رکےن اک مکح د ا ےہ نکیل ارگ فہ ھجت ےس اس ابت رپ ڑگھجا رکںی ہک وت ریمے اسھت اس وک رشکی رکے سج اک ےھجت ملع ااھچ

ںیہن وت اؿ یک ااطتع ہن رک رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم تہب اس تمینغ اک امؽ آ ا سج ںیم اکی 

ہ ولتار ڑکپی افر اےس ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ےل رک آ ا افر ںیم ےن رعض ایک ہی ولتار ےھجم ااعنؾ ےک ولتار یھب یھت وت ںیم ےن ف

وطر رپ انعتی رفام دںی افر ںیم وکؿ وہں اس اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ملع یہ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہجں ےس وت 

ں کت ہک ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم اس ولتار وک وگداؾ ںیم رھک دفں نکیل ریمے دؽ ےن ےھجم ےن ایل ےہ فںیہ ولاٹ دے وت ںیم الچ اہی

المتم یک افر رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ولاٹ افر ںیم ےن رعض ایک ہی ولتار ےھجم اطع رفام دںی آپ ےن ےھجم اینپ آفاز یک 

وک فںیہ ولاٹ دے وت اہلل زعفلج ےن آتی رکہمی انؽ رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یتخس ےس رفام ا اہجں ےس وت ےن ہی ولتار یل ےہ اس 

ےس وپےتھچ ںیہ امؽ تمینغ ےک مکح ےک ابرے ںیم رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم امیبر وہ ایگ وت ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

وت ںیم ےن رعض ایک ےھجم ااجزت اطع رفامںیئ ہک ںیم اےنپ امؽ رطػ اغیپؾ اجیھب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس رشتفی الےئ 

سج رطح اچوہں میسقت رکفں رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااکنر رک د ا ںیم ےن رعض ایک آداھ امؽ میسقت رک 

 رک دفں رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ دفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس یھب ااکنر رفام د ا ںیم ےن رعض ایک اہتیئ امؽ میسقت

اخومش وہ ےئگ رھپ اس ےک دعب یہی مکح وہا ہک اہتیئ امؽ میسقت رکےن یک ااجزت ےہ رضحت دعس رفامےت ںیہ ہک ںیم اہمرجنی افر 

افر ہی رشاب ےک ااصنر ےک ھچک ولوگں ےک اپس آ ا وت اوہنں ےن اہک آںیئ مہ آپ وک اھکان الھکےت ںیہ افر مہ آپ وک رشاب الپےت ںیہ 

 ہک رھپ ںیم اؿ ےک اپس اکی ابغ ںیم ایگ وت ںیم ےن دھکی ہک 

 

رحاؾ وہےن ےس ےلہپ یک ابت ےہ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ہ

اؿ ےک اپس افٹن ےک رس اک وگتش انھب وہا زپا ےہ افر رشاب یک اکی کشم یھب ریھک وہیئ ےہ رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اؿ 

وگتش یھب اھک ا افر رشاب یھب یپ رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک رھپ اؿ ےک اہں اہمرجنی افر ااصنر اک ذرک وہا وت ںیم ےن اہک اہمرج ےک اسھت 

ولگ ااصنر ےس رتہب ںیہ رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک رھپ اکی آدیم ےن رسی اک اکی ڑکٹا ایل افر اس ےس ےھجم امرا وت ریمی انک زیمخ وہیئگ 

 دختم ںیم آ ا افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اس اسرے فاہعق یک ربخ دی وت اہلل زعفلج ےن ریمی فہج رھپ ںیم ر اؽ اہلل یک
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ااِؿ( رشاب وجا ےس رشاب ےک ابرے ںیم ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ )ِإن
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  ہی بس دنگے افر اطیشؿ ےک اکؾ ںیہ۔تب ریت



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ومٰیس زریہ امسک نب رحب، رضحت بعصم نب دعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 لئ ےک ایبؿ ںیمرضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضف

     1742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ب٩ س٤اک ب٩ رحب، حرضت ٣ؼٌب ب٩ سٌس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

اََّل  َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحسَّ

 ٕ ىَی َحٔسیٔث ُزَصِْر ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َٚ ا ٍُ آیَإت َوَسا َِٟت فٔیَّ أَِربَ ٔ ا٢َ أ٧ُِز َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٔس٤َإک َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ٣ُِؼ  

َبَة  ٌِ َب ُط رَضَ َٓ ا  ـّ ّؼا ث٥َُّ أَِوَجزُوَصا َوفٔی َحٔسیثٔطٔ أَِي ٌَ اَصا بٔ َٓ ٤ٌُٔوَصا َطَحزُوا  َٓکَا٧ُوا إَٔذا أََرازُوا أَِ٪ یُِل ا٢َ  زََرُظ  َٗ َٔ َٓ ٕس  ٌِ َٕ َس ِ بٔطٔ أ٧َ

زُوّرا ِٔ ٕس ٣َ ٌِ ُٕ َس ِ  َوکَاَ٪ أ٧َ

ت بعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، نب امسک نب رحب، رضح

 ہک اوہنں ےن رفام ا ریمے ابرے ںیم اچر آ ات رکہمی انزؽ یک ںیئگ یہ زریہ ک  امسک یک دحثی یک رطح رفاتی لقن 

 

رکےت ہ

ی فادلہ وک اھکان الھکںیئ وت یک یئگ ےہ افر ہبعش یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئہ ںیہ ہک رضحت دعس ےن رفام ا ولگ بج اچےتہ ںیہ فہ ریم

اس اک ہنم زکلی ےس وھکےتل رھپ اس ےک ہنم ںیم ھچک ڈاےتل افر اس رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت دعس ےک انک رپ اوہنں ےن امرا سج 

 ےس اؿ یک انک رچ یئگ افر رھپ رچی یہ ریہ۔

 ت بعصم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، نب امسک نب رحب، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِز َحسَّ َِٟت َوََّل َترِطُ ٕس فٔیَّ ٧َزَ ٌِ  َس



 

 

َّٟٔذی٩َ یَِسًُ  َٗ ا وَ٪  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوکَاَ٪ ا وز ٌُ ٕة أ٧ََا َواب٩ُِ ٣َِش َِٟت فٔی ٔستَّ ا٢َ ٧َزَ َٗ ٔشیِّ  ٌَ ِٟ َساةٔ َوا َِ ِٟ َٟطُ تُِسنٔی َصُؤََّلئٔ وَ٪ َربَُّض٥ِ بٔا  اُٟوا 

فر ہن دفر زریہ نب رحب، دبعارلنمح ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی ا

رکف اؿ ولوگں وک وج اےنپ رب وک حبص ف اشؾ اکپرےت ںیہ افر اس یک راض اچےتہ ںیہ ھچ آدویمں ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ ںیم ےن 

افر رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایہن ںیم ےس ےھت افر رشمک ےتہک ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ولوگں وک اےنپ 

 ۔رقبی رےتھک ںیہ

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح ایفسؿ، دقماؾ نب رشحی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اسسی ارسائی١ ٣٘سا٦ ب٩ رشیح حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ائٔی ٩ًَِ إرِٔسَ ًَِبٔس اہللٔ اِِلََسٔسیُّ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِٕح  ٔ ب٩ِٔ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا  ١َ

 َّ وَ٪ ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ َة َنرَفٕ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٔستَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ ِز َصُؤََّلٔئ ََّل َس ٥َ اَِطُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ا َٗ ٠ًََِی٨َا  ٔص َرُس َیِحتَرُٔؤَ٪  ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ َو َٓ یض٤َٔا  َِٟشُت أَُس٤ِّ وزٕ َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ صَُذی١ِٕ َوبًَٔل٢ْ َوَرُجًَلٔ٪  ٌُ ٨ُِت أ٧ََا َواب٩ُِ ٣َِش ُٛ و٢ٔ ٢َ َو

ًَزَّ َوَج١َّ َو  أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َشطُ  ِٔ َث َن ََٓحسَّ  ٍَ َ٘ ٥َ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّٟٔذی٩َ یَِسًُوَ٪ َربَُّض٥ِ اہللٔ َػل ِز ا ََّل َترِطُ

ٔشیِّ یُزٔیُسوَ٪ َوِجَضطُ  ٌَ ِٟ َساةٔ َوا َِ ِٟ  بٔا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل ادسی ارسالیئ دقماؾ نب رشحی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ھچ آدیم 

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ولوگں وک اےنپ اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت وت رشمک ولوگں 

ےس اٹہ دںی وت ہی مہ رپ رجات ںیہن رک ںیکس ےگ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم افر رضحت انب وعسمد ریض اہلل 

اک انؾ ںیہن اجاتن اھت وت ر اؽ اہلل ےک دؽ ںیم وج اہلل ےن اچاہ فاعق وہا اعتٰیل ہنع افر ذہلی اک اکی آدیم افر رضحت البؽ افر دف آدیم نج 

افر آپ ےن اےنپ دؽ یہ ںیم ابںیت ںیک وت اہلل زعفلج ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ اؿ ولوگں وک دفر ہن رکف وج اےنپ رب وک حبص اشؾ 

 اکپرے ںیہ افر اس یک راض اچےتہ ںیہ۔

  نب دبعاہلل ادسی ارسالیئ دقماؾ نب رشحی رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دعس نب ایب فاقص ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1745    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سمی حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز اب٩ س٠امی٪ حرضت ابوًث٤ا٪ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  اؤیُّ َو٣َُح٤َّ َِٟبرِکَ مٔیُّ َوَحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َت٤ٔزُ َوصَُو اب٩ُِ َحسَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا اُٟوا َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِِل  ٩ُ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ َٙ ٥َِٟ َیِب ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ ًَّٟٔی ُس٠َامِیَ ٔ ا ٔف ت٠َِٔک اِِلَیَّا٦ ٌِ  فٔی َب

اَت١َ ٓٔیض٩َّٔ َرُسو٢ُ  ٩ًَِ َحٔسیثٔض٤َٔا َٗ ٕس  ٌِ َُِْرُ ك٠ََِحَة َوَس ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

دمحم نب ایب رکب دقمیم احدم نب رمع رکبافی دمحم نب دبعاالیلع رمتعم انب امیلسؿ رضحت اوبامثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ںیم ہک نج دونں ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اتقؽ رک رےہ ےھت  ااےئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اؿ دونں 

 رضحت ہحلط ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وکیئ یھب ںیہن راہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ایب رکب دقمیم احدم نب رمع رکبافی دمحم نب دبعاالیلع رمتعم انب امیلسؿ رضحت اوبامثعؿ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت
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ف
 ...رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
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ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1746    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  و٢ُ ٧ََسَب َحسَّ ُ٘ ُتُط َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ 

ا٧ِتَ  َٓ َٓا٧َِتَسَب اٟزُّبَِْرُ ث٥َُّ ٧ََسبَُض٥ِ   ٔٚ َِٟد٨َِس ٥َ ا٨َّٟاَض یَِو٦َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٧َِتَسَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َسَب اٟزُّبَِْرُ ث٥َُّ ٧ََسبَُض٥ِ 

َّی ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٥َ ٟٔک١ُِّ ٧َٔيٓیٕ َحَوارٔیٌّ َوَحَوارٔیَّ اٟزُّبَِْرُ  اٟزُّبَِْرُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 



 

 

 ی ت  رفامیئ رضحت زریب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
ب

 

ع
 فملس ےن زغفہ دنخؼ ےک دؿ ولوگں وک اہجد یک رت

ےن رعض ایک ہک ںیم احرض وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ اہجد یک رتبیغ رفامیئ رھپ رضحت زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یہ ےن 

 اعتٰیل ہنع یہ ےن رعض ایک ہک ںیم ایتر وہں رھپ یبن رعض ایک ہک ںیم احرض وہں آپ ےن رھپ رتبیغ رفامیئ وت رھپ رضحت زریب ریض اہلل

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ یبن ےک ھچک وصخیص اعمفؿ وہےت ںیہ افر ریمے وصخیص اعمفؿ زریب ےہ۔

 رمعف اندق ایفسؿ نب ہنییع، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1747    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یب اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز رضی ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا٦ ْعوہ ابوَک :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ  یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو َُکَ َوَة ح و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍٕ  َحسَّ ٩ًَِ َوٛٔی ا  ٌّ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی

یَ  ِٔ ث٨ََا ُس ىَی َحسٔ َحسَّ ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ص٤َُا   یٔث اب٩ِٔ ًَُیِی٨َةَ اُ٪ لِٔکَ

 ےن یبن یلص اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رعفہ اوبرکبی ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اہلل ہیلع فملس ےس انب ہنییع یک دحثی یک رطح دحثی لقن یک ےہ۔

 اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رعفہ اوبرکبی ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، ایفسؿ، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1748    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤ٌی١ ب٩ خ٠ی١ سویس ب٩ سٌسی اب٩ ٣شہز اس٤ٌی١ ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ًبساہلل ب٩ زبْر  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہرضی 

 ًَ ٌٔی١ُ أَِخبََر٧َا  ا٢َ إِٔس٤َ َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ص٤َُا  ٌٔیٕس لِٔکَ َِٟد٠ٔی١ٔ َوُسَویُِس ب٩ُِ َس ٌٔی١ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا إِٔس٤َ ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ َحسَّ  ٕ لٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز

 َ ٨ُِت أ٧َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  اَ٪ ب٩ِٔ ُْعِ ٔ فٔی أُك٥ُٔ َحشَّ ٍَ ا٨ِِّٟشَوة ٣َ ٔٚ َِٟد٨َِس ا َو٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة یَِو٦َ ا



 

 

ًَلَی رَفَ  ُٖ أَبٔی إَٔذا ٣َزَّ  ٨َُُِٜٓت أَِْعٔ َی٨ُِوزُ  َٓ َٟطُ ٣َزَّّة  أ٧َُِوزُ َوأُكَأِكُٔئ  َٓ کَاَ٪ یَُلأِكُٔئ لٔی ٣َزَّّة  َٓ َٗ یَِوَة  ٔلَی بَىٔی َُقَ ًَلٔح إ ا٢َ ٔسطٔ فٔی اٟشِّ

ا٢َ َوَرأَ  َ٘ َٓ َٔک ِٔلَبٔی  ُت ذَٟ ََٓذََکِ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر  ٩ًَِ َوَة  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ُْعِ ًَ ا٢َ أ٣ََا َوأَِخبََرنٔی  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن یَِتىٔی یَا بُىَیَّ 

٥َ یَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس َج٤َ َ٘ َٟ ِّیَواہللٔ  ََٓساَک أَبٔی َوأُم ا٢َ  َ٘ َٓ  ِو٣َئٕٔذ أَبََویِطٔ 

الیعمس نب لیلخ  ادی نب دعسی انب رہسم اامسلیع یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اسھت رضحت اسحؿ ےک ہعلق  رفاتی ےہ ہک ںیم ےن افر رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ایب ہملس زغفہ دنخؼ ےک دؿ توروتں ےک

ار یہ ںیم ےھت وت یھبک فہ ریمے ےئل کھج اجات وت فہ ےھجم دھکی اتیل افر یھبک ںیم اےنپ ابپ وک اچہپؿ اجات بج فہ حلسم وہ رک وھگڑے رپ  ا

ےس ربخ دی ےہ وہ رک ینب رقہظی یک رطػ اجےت رافی ےتہک ںیہ ہک ےھجم رضحت دبعاہلل نب رعفہ ےن رضحت دبعاہلل نب زریب ےک وحاہل 

فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس اک ذرک اےنپ ابپ ےس ایک وت اوہنں ےن رفام ا اے ریمے ےٹیب ایک وت ےن ےھجم داھکی اھت ںیم ےن اہک  ی اہں 

 فملس ےن اوہنں ےن رفام ا اہلل یک مسق اس دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریم ےئل اےنپ امں ابپ وک عمج رفام ا افر آپ یلص اہلل ہیلع

 ( ریمے امں ابپ ھجت رپ رقابؿ وہں۔
ّمِ
ُ
أ
َ
  ف
ِ
ن 
َ
 أ
َ
اک
َ
 
َ

 

 رفام ا )ف

 الیعمس نب لیلخ  ادی نب دعسی انب رہسم الیعمس یلع نب رہسم، اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًبساہلل ب٩ زیبر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِٕب  ث٨ََا أَبُو َُکَ َِٟد٨َِس و َحسَّ ا کَاَ٪ َیِو٦ُ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ٨ُِت أ٧ََا َحسَّ ُٛ  ٔٚ

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ىٔی نِٔشَوَة ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ َّٟٔذی ٓٔیطٔ ا٨ِِّٟشَوةُ َي ىَی َحٔسیٔث َو٤ًَُزُ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة فٔی اِِلُك٥ُٔ ا ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َٚ ا ٥َ َوَسا ِیطٔ َوَس٠َّ

ةَ  ِٟ٘ٔؼَّ ٩ِٜٔ أَِزَرَد ا َِٟحٔسیٔث َوَل َوَة فٔی ا ِبَس اہللٔ ب٩َِ ُْعِ ًَ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٕ فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ   فٔی َحٔسیٔث صَٔظا٦ٕ 

 ٔ  اب٩ِٔ اٟزُّبَِْر

ؾ رضحت دبعاہلل نب زربی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج دنخؼ وہا وت ںیم افر رضحت رمع نب ایب اوبرکبی اوبااسہم اشہ

ہملس اس ہعلق ںیم ےھت ہک سج ںیم تورںیت ںیھت ینعی یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ںیھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی 

ذرک ںیہن ےہ نکیل اس فاہعق وک اشہؾ ک  اہیب ک  انب ازلربی یک دحثی ںیم الم د ا ذرک یک نکیل اس ںیم رضحت دبعاہلل نب رعفہ اک 



 

 

 ےہ۔

 اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت دبعاہلل نب زربی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اضفلئ اک :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1750    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س سہی١ حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي یز

 َٓ ًَلٔیٌّ َوك٠ََِحُة َواٟزُّبَِْرُ  إئ صَُو َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ َو ًَلَی رٔحَ ٥َ کَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ةُ اہللُ  رِخَ ِت اٟؼَّ َٛ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َتََحَّ َ٘ َٓ

ْٙ أَِو َطضٔیْس  ی ٠َِیَک إَّٔلَّ ٧َٔيیٌّ أَِو ٔػسِّ ًَ ٤َا  َٓ ٥َ اصَِسأِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل رحا رپ ےھت رضحت اوبرکب 

ٰیل ہنع رمع امثعؿ یلع ہحلط زربی یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت وت فہ رھتپ رحتک رکےن اگل وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ریض اہلل اعت

 ہیلع فملس ےن رفام ا رہھٹ اج ویکہکن ریتے افرپ  ااےئ یبن  ا دصقی  ا دیہش ےک افر وکیئ ںیہن ےہ۔

 رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم لیہس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ یزیس ب٩ خ٨یص اح٤س ب٩ یوسٕ اززی اس٤ٌی١ ب٩ ابی اویص س٠امی٪ ب٩ بًل٢ یحٌی ب٩ سیٌس  :  یراو

 سہی١ ب٩ ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ َٕ اِِلَِزز ٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخ٨َِیٕص َوأَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَبٔی أَُویِٕص َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ یُّ 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  ٠ًََِیطٔ ُس٠َامِیَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَلَی َجبَ  ٥َ کَاَ٪  ٠َِیَک إَّٔلَّ ٧َٔيیٌّ َوَس٠َّ ًَ ٤َا  َٓ اُئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِس٩ُِٜ رٔحَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َک  َتََحَّ َٓ إئ  ْٙ ١ٔ رٔحَ ی  أَِو ٔػسِّ



 

 

ًَلٔیٌّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ َوًُِث٤َاُ٪ َو ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَ إؾ َرضَٔی أَِو َطضٔیْس َو َّٗ ُس ب٩ُِ أَبٔی َو ٌِ َوك٠ََِحُة َواٟزُّبَِْرُ َوَس

٨ًَُِض٥ِ   اہللُ 

 عد  لیہس نب اوباصحل رضحت 
سب
دیبع اہلل نب دمحم نب سیدی نب سینخ ادمح نب ویفس ازدی اامسلیع نب ایب افسی امیلسؿ نب البؽ ییحی نب 

اہلل ہیلع فملس رحا اہپڑ رپ ےھت وت فہ اہپڑ رحتک رکےن اگل وت ر اؽ اہلل  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے رحا رہھٹ اج ویکہکن ریتے افرپ  ااےئ یبن  ا دصقی  ا دیہش ےک افر وکیئ ںیہن ےہ افر اس اہپڑ رپ یبن

ٰیل ہنع افر رضحت امثعؿ افر رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل اعت

 رضحت ہحلط افر رضحت زریب افر رضحت دعس نب ایب فاقص ےھت۔

 عد  لیہس نب اوباصحل  :  رافی
سب
دیبعاہلل نب دمحم نب سیدی نب سینخ ادمح نب ویفس ازدی الیعمس نب ایب افسی امیلسؿ نب البؽ ییحی نب 

  اعتٰیل ہنعرضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یبہ، اب٩ ٤٧ْر، ًبسہ حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی ط :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اََّل َحسَّ َٗ ًَِبَسةُ  ٕ َو ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَائَٔظُة أَبََواَک َواہللٔ ٩َ٣ٔ  َحسَّ َِٟت لٔی  ا َٗ

َّٟٔذی٩َ اِسَتَحابُوا ِ َو  ُح ا َِْٟقِ ٔس ٣َا أََػابَُض٥ِ ا ٌِ  اٟزَُّسو٢ٔ ٩ِ٣ٔ َب

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعہ رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک دیسہ اعہشئ 

 ذرک اس آتی رکہمی ںیم ےہ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ھجم ےس رفام ا اہلل یک مسق ریتے دفونں ابپ اؿ ولوگں ںیم دے ےھت نج اک

 نج ولوگں ےن مکح امان اہلل اک افر اس ےک ر اؽ اک دعب اس ےک ہک چنہپ ےکچ ےھت اؿ وک زمخ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعہ رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رضحت ہحلط افر رضحت زریب یک 

     1753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ابوبرک زبْر حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ىٔی أَبَا برَِکٕ َواٟزُّبَِْرَ  و َحسَّ ٌِ ٔ َوَزاَز َت ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ  أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم اوبرکب زریب رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ افر اس ںیم 

 زادئ ںیہ ہک رضحت اوبرکب افر رضحت زریب ںیہرصػ ہی اافلظ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم اوبرکب زریب رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمرضحت ہحلط افر رضحت زریب 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک 

     1754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، وٛیٍ، اس٤ٌی١ حرضت ْعوہ سے روایت ےہ ٛہ سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٔ ث٨ََا َوٛ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَائَٔظُة کَاَ٪ أَبََواَک َحسَّ َِٟت لٔی  ا َٗ ا٢َ  َٗ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ َِٟبهٔیِّ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٍْ َحسَّ ی

ُح  َِْٟقِ سٔ ٣َا أََػابَُض٥ِ ا ٌِ َّٟٔذی٩َ اِسَتَحابُوا ِ َواٟزَُّسو٢ٔ ٩ِ٣ٔ َب  ٩َ٣ٔ ا

ہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دصہقی ےن ھجم ےس رفام ا اوبرکبی دمحم نب العء، فعیک، اامسلیع رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اع

 ریتے دفونں ابپ اؿ ولوگں ںیم ےس ےھت ہک وہنجں ےن زیمخ وہ اجےن ےک دعب یھب اہلل افر اس ےک ر اؽ یک ااطتع یک۔

 اوبرکبی دمحم نب العء، فعیک، الیعمس رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت اوب دیبعہ نب رجاح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب دیبعہ نب رجاح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ خاٟس زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، خاٟس حرضت ابوًٗلبہ :  راوی

ثَىٔی ُزصَِْرُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َخأٟٕس ح و َحسَّ َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا إِٔس َحسَّ ٕب َحسَّ َة رَحِ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٤َ



 

 

 ُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٟٔک ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ٕة أ٣َٔی٨ّا َوإٔ٪َّ أ٣َٔی٨َ٨َا أَیَُّتَضا أَِخبََر٧َا َخأْٟس  ١ِّ أ٣َُّ

َِٟحزَّاحٔ  ُة أَبُو ًُبَِیَسَة ب٩ُِ ا  اِِل٣َُّ

ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع اخدل زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، اخدل رضحت اوبالقہب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اوبرکب نب 

 اراشد رفام ا رہ اتم اک اکی انیم وہات ےہ افر امہرے اس اتم ےک انیم رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ںیہ۔

 رحب، الیعمس انب ہیلع، اخدل رضحت اوبالقہب اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع اخدل زریہ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب دیبعہ نب رجاح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس ًٔا٪ ح٤از اب٩ س٤٠ہ ثابت ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ ٩ًَِ ثَابٕٔت  اْز َوصَُو اب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ًَلَی َرُسو٢ٔ َحسَّ ٔس٣ُوا  َٗ َِٟی٩ٔ٤َ  ص١َِ ا

َّی ا ٔ اہللٔ َػل أََخَذ بَٔیٔس أَب َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََّة َواِْلِٔسًَل٦َ  ٨َ٤ِِّ٠ا اٟشُّ ٌَ ٨َا َرُجًّل ُي ٌَ ِث ٣َ ٌَ اُٟوا ابِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ َصَذا أ٣َُْٔن ہللُ  َ٘ َٓ ی ًُبَِیَسَة 

ةٔ  ٔ اِِل٣َُّ  َصٔذظ

 نمی ےک العہق ےک ھچک ولگ ر اؽ اہلل یک رمعف اندق افعؿ امحد انب ہملس اثتب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

دختم ںیم آےئ افر اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہرے اسھت وکیئ ااسی آدیم ںیجیھب ہک وج ںیمہ تنس افر امالؾ یک 

ملس ےن رفام ا ہی میلعت دے رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبدیبعہ اک اہھت ڑکپا افر آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اس اتم اک انیم ےہ۔

 رمعف اندق افعؿ امحد انب ہملس اثتب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمرضحت اوب دیبعہ نب رجاح ےک اضفلئ ےک ایب

     1757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ ػ٠ہ ب٩ زرف حرضت حذئہ رضی اہلل  :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ

ُى َّٔلب٩ِٔ  ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أَبَا  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ا

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجاَئ أَص١ُِ ٧َِحَزاَ٪ إ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ ٔػ٠ََة ب٩ِٔ ُزرَفَ  ُث  َٙ یَُحسِّ اُٟوا یَا َر إِٔسَح َ٘ َٓ  ٥َ ُسو٢َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ  َٗ َّٙ أ٣َْٕٔن  َّٙ أ٣َْٕٔن َح َِٟی٥ُِٜ َرُجًّل أ٣َٔی٨ّا َح ٔ ثَنَّ إ ٌَ ا٢َ َِلَبِ َ٘ َٓ َِٟی٨َا َرُجًّل أ٣َٔی٨ّا  ٔ ِث إ ٌَ ا٢َ اہللٔ ابِ َٗ ََٟضا ا٨َّٟاُض   َٖ َٓاِسَترِشَ  

َِٟحزَّاحٔ  َث أَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا ٌَ َب َٓ 

ہبعش، اوبااحسؼ ہلص نب زرف رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رجناؿ  دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج،

ےک ھچک ولگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ امہری رطػ یسک اامتن 

ری رطػ اکی ا ےس اامتن دار آدیم وک جیھب راہ وہں ہک وج انیقی اامتن دار آدیم وک جیھب دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اہمت

دار ےہ انیقی اامتن دار ےہ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن اس رطػ اینپ رظنفں وک امج ایل رافی ےتہک ںیہ 

 ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبدیبعہ نب ارجلاح وک اجیھب۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ ہلص نب زرف رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمرضحت اوب دیبعہ نب رجاح ےک اضفلئ ےک ایب

     1758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوزاؤز جرفی سٔیا٪، حرضت ابو اسحاٚ :  راوی

َٙ بَٔضَذ  ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس یُّ َحسَّ َِٟحرَفٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز ا ث٨ََا إِٔسَح ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ  ا اِْلِٔس٨َاز

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد رفجی ایفسؿ، رضحت اوب ااحسؼ ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ رفاتی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبداؤد رفجی ایفسؿ، رضحت اوب ااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍ ب٩ جبْر حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبیساہلل ب٩ ابی بزیس ٧آ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َیزٔیَس  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٔ آ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  أَحٔبَّطُ َوأَِحبِٔب ٩ِ٣َ یُٔحبُّطُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ ِّی أُحٔبُّطُ  ٔن ا٢َ َٟٔحَش٩ٕ ا٠َُّٟض٥َّ إ َٗ َّطُ   ٥َ أ٧َ

ادمح نب لبنح ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب ربدی انعف نب ریبج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل 

ے اہلل ںیم اس ےس تبحم رکات وہں وت یھب اس ےس تبحم رک افر وت اس ےس تبحم رک وج اس ہیلع فملس ےن رضحت نسح ےک ےئل رفام ا ا

 ےس تبحم رکے۔

 ادمح نب لبنح ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل نب ایب ربدی انعف نب ریبج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ًبساہلل ب٩ ابی یزیس ٧آٍ ب٩ جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٍٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی یَزٔیَس  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٍَ َحسَّ ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٥ٌٕٔ ِل

ٕة ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟضارٔ ََّل  َٔ ٔ ٥َ فٔی كَائ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٖ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََ ث٥َُّ اِنََصَ ا َ٘ ِی٨ُ َٗ َٚ بَىٔی  َّی َجاَئ ُسو  یُک٤ُِّ٠َىٔی َوََّل أُک٤ُِّ٠َُط َحً

 ُ ٤ََّا َتِحبُٔشطُ أ َُّط إ٧ٔ َو٨٨ََّا أ٧َ َٓ ىٔی َحَش٨ّا  ٌِ ٍُ َي َٜ ٍُ أَث٥ََّ ُل َٜ ا٢َ أَث٥ََّ ُل َ٘ َٓ اك٤ََٔة  َٓ َّی أَتَی خَٔباَئ  ٠َُط َوت٠ُِبَٔشطُ ٔسَداَحً شِّ َِ ُط ِٔلَِ٪ ُت ُّ٥ِ٠َ ٣ َٓ بّا 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٙ ک١ُُّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاحَٔبُط  ًِت٨ََ َّی ا ِّی أُحٔبُّطُ َی٠َِبِث أَِ٪ َجاَئ َيِشَعی َحً ٔن ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ إ  َوَس٠َّ

أَحٔبَُّط َوأَِحبِٔب ٩ِ٣َ یُٔحبُّطُ  َٓ 

 نب ریبج نب معطم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دؿ ےک یسک انب ایب رمع ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب سیدی انعف

فتق ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ت ال ہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم ےس وکیئ ابت رکےت ےھت افر ہن یہ ںیم ےن آپ 

 رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ وہےئ افر رضحت افہمط ےک اہں ےس وکیئ ابت یک اہیں کت ہک مہ ینب اقنیقع ےک ابزار ںیم آ ےئگ

رشتفی ےل آےئ افر آپ ےن رفام ا ایک ہچب ےہ ایک ہچب ےہ ینعی رضحت نسح وت مہ ےن ایخؽ ایک ہک اؿ یک امں ےن اؿ وک لسغ رکفاےن 



 

 

دعب فہ دفڑےت وہےئ آےئ اہیں کت ہک فہ ےک ےئل افر اؿ وک وخوبشں اک اہر انہپےن ےک ےئل رفک راھک ےہ نکیل وھتڑی یس دری ےک 

دفونں ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت نسح اکی دفرسے ےس ےلگ ےلم رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل 

 ںیم اس ےس تبحم رکات وہں وت یھب اس ےس تبحم رک افر وت اس ےس تبحم رک وج اس ےس تبحم رکے۔

  ایفسؿ، دبعاہلل نب ایب سیدی انعف نب ریبج نب معطم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طیٌبہ ًسی اب٩ ثابت حرضت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ِٟ ث٨ََا ا ًَٔسٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت َحسَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َٗ َحسَّ ًَازٕٔب  ا٢َ َرأَیُِت بََراُئ ب٩ُِ 

ِّی أُحٔبُُّط  ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َي َّی اہللُ  ٙٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ ًَات ًَلَی  ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩َ ب٩َِ   َٓأَحٔبَّطُ ا

ت ہ دعی انب اثتب رضحت رباء نب اعزب رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت نسح نب یلع ریض اہلل 
ب ع

 

س
اعتٰیل ہنع وک دیبع اہلل نب اعمذ ایب 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک دنکوہ رپ داھکی افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت اے اہلل ںیم اس ےس تبحم رکات وہں وت یھب اس 

 ےس تبحم رک۔

ت ہ دعی انب اثتب رضحت رباء نب اعزب :  رافی
ب ع

 

س
 دیبعاہلل نب اعمذ ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبرک ب٩ ٧آٍ اب٩ ٧آٍ ٨ُسر طٌبہ، ًسی اب٩ ثابت ، حرضت بزاء :  راوی

ًَ َحسَّ   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٧َآ َٗ  ٍٕ ٔ إر َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ُس ب٩ُِ َبظَّ ٩ًَِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ سٔٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت 

َِٟحَش٩َ بِ  ا ا ٌّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأؿ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ِٟبََرأئ  ِّی أُحٔبُّطُ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ًَاتٔ٘ٔطٔ َوصَُو َي ًَلَی  ًَلٓٔیٕ   ٩َ

أَحٔبَّطُ  َٓ 



 

 

دمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف انب انعف دنغر ہبعش، دعی انب اثتب ، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک داھکی ہک آپ 

ہنع وک اےنپ دنکوھں رپ اھٹب ا وہا ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت نسح نب یلع ریض اہلل اعتٰیل

 ںیہ اے اہلل ںیم اس ےس تبحم رکات وہں وت یھب اس ےس تبحم رک۔

 دمحم نب اشبر، اوبرکب نب انعف انب انعف دنغر ہبعش، دعی انب اثتب ، رضحت رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت نسح افر نیسح ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یاضًبساہلل ب٩ رومی ی٤امی ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری نرض ب٩ ٣ح٤س ًرک٣ہ اب٩ ٤ًار حرضت ا :  راوی

ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ ٨ِبَرٔیُّ  ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  مٔیُّ َو ِٟامَیَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ اٟزُّومٔیُّ ا ًَ ثَىٔی  ٣َُة َوصَُو َحسَّ ث٨ََا ًرِٔکٔ ٕس َحسَّ ٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ُِٗسُت ب٨َٔٔيیِّ  ِس  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا إٔیَاْض  إر َحسَّ َّ٤ًَ ِضَباَئ  اب٩ُِ  ٠ََتُط اٟظَّ ِِ ُِٟحَشِْٔن َب َِٟحَش٩ٔ َوا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

طُ  َٔ ا٣َُط َوَصَذا َخ٠ِ ُٗسَّ ٥َ َصَذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی أَِزَخ٠ُِتُض٥ِ حُِحَزَة ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َحً

نب دمحم رکعہم انب امعر رضحت ا اس اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ دبع اہلل نب رفیم امییم ابعس نب دبعامیظعل ةنعی رضن 

رفامےت ںیہ ہک ںیم اینس دیفس دگوہ وک اچنیھک ہک سج رپ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت نسح افر رضحت نیسح  اار ںیہ 

ےس اکی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک آےگ اکی اہیں کت ہک ںیم اےس چنیھک رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رجحہ کت ےل ایگ اؿ ںیم 

 ےھچیپ اھت۔

 دبعاہلل نب رفیم امییم ابعس نب دبعامیظعل ةنعی رضن نب دمحم رکعہم انب امعر رضحت ا اس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اؾ ےک اضفلئ ےک 

ظ

 ...ایبؿ ںیمالہ تیب ع

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

اؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

ظ

 الہ تیب ع

     1764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوبرک ٣ح٤س ب٩ برش زَکیا، ٣ؼٌب ب٩ طیبہ ػٔیہ ب٨ت طیبہ  :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہا سیسہ ًائظہ رضی اہلل

اََّل حَ  َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ یَّاَئ َحسَّ ٩ًَِ َزََکٔ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

 َٗ َِٟت  ا َٗ َة ب٨ِٔٔت َطِیَبَة  ٔٔیَّ ٩ًَِ َػ ٔب ب٩ِٔ َطِیَبَة  ٌَ ٠َِیطٔ ٣ٔزِْن ٩ًَِ ٣ُِؼ ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََُساّة َو ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ًَائَٔظُة ََخَ َِٟت  ا

 َ ُط ث٥َُّ َجائ ٌَ ََٓسَخ١َ ٣َ ُِٟحَشُِْن  أَِزَخ٠َُط ث٥َُّ َجاَئ ا َٓ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  َحاَئ ا َٓ ٕ أَِسَوَز  ز ٌِ َٓأَِزَخ٠ََضا ث٥َُّ ٣َُزح١َّْ ٩ِ٣ٔ َط َٓاك٤َُٔة  ِت 

٥ِ جَ  ُٛ َز ِٟبَِیٔت َویَُلضِّ ٥ُِٜ٨ًَِ اٟزِِّجَص أَص١َِ ا ٤ََّا یُزٔیُس اہللُ ُٟٔیِذصَٔب  ا٢َ إ٧ٔ َٗ أَِزَخ٠َطُ ث٥َُّ  َٓ ًَلٔیٌّ   َتِلضّْٔرااَئ 

ٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب دمحم نب رشب زرک ا، بعصم نب ہبیش ہیفص تنب ہبیش دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعت

رفامیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس حبص ےک فتق اس احؽ ںیم ےلکن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ افرپ اکی ایسی اچدر افڑوہ وہےئ 

ےھت ہک سج رپ اجکففں  ا اہڈنویں ےک شقن ایسہ ابولں ےس ےنب وہےئ ےھت ایس دفراؿ ںیم رضحت نسح آ ےئگ وت آپ ےن اؿ وک اینپ 

ےک ادنر رک ایل رھپ رضحت نیسح یھب آ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک یھب اینپ اچدر ےک ادنر رک ایل رھپ رضحت افہمط اس اچدر 

ےن  آںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک یھب اینپ اچدر ںیم رک ایل رھپ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس
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تنب ہبیش دیسہ اعہشئ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب دمحم نب رشب زرک ا، بعصم نب ہبیش ہیفص  :  رافی

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت زدی نب احرہث افر رضحت ااسہم نب زدی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت زدی نب احرہث افر رضحت ااسہم نب زدی 

     1765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری ٣وسٰی ب٩ ٣٘بہ حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل :  راوی

ارٔیُّ  َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َحسَّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ

آٔ٪ اِزًُ  ُِْٟقِ َّی ٧َز٢ََ فٔی ا ٕس َحً ٨َّا ٧َِسًُو َزیَِس ب٩َِ َحارٔثََة إَّٔلَّ َزیَِس ب٩َِ ٣َُح٤َّ ُٛ و٢ُ ٣َا  ُ٘ َُّط کَاَ٪ َي َشُم ٨ًَِٔس اہللٔ أ٧َ ِٗ وص٥ُِ ْٔلبَائٔض٥ِٔ صَُو أَ



 

 

ا٢َ ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َٗ ًَ ُس ب٩ُِ  اُد َو٣َُح٤َّ َّ بَّأض اٟرسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ًٔیَسی أَِخبََر٧َا أَبُو ا ِیُذ أَبُو أَِح٤ََس ٣َُح٤َّ اََّل ٟظَّ َٗ َویِزٔیُّ  َٕ اٟسُّ یُوُس

َِٟحٔسیٔث  ٌٔیٕس بَٔضَذا ا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا   َحسَّ

ت ہ رضحت اسمل نب دبعاہلل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری ومٰیس نب
 مق

ہک مہ رضحت زدی نب احرہث وک زدی نب دمحم  ہہ رک اکپرا رکےت ےھت اہیں کت ہک رقآؿ دیجم انزؽ وہا ہک  م ولگ اؿ وک اؿ ےک ابوپں 

  ےہ۔ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ةسن رک ےک اکپرف وت ہی اہلل ےک اہں ز ادہ رتہب

ت ہ رضحت اسمل نب دبعاہلل :  رافی
 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری ومٰیس نب مق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمرضحت زدی نب احرہث افر رضحت ااسہم نب زدی ےک اضفلئ ےک ایب

     1766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس زارمی حبا٪ وہیب ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ سا٥ٟ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ًَِبٔس اہللٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َحسَّ  ٩ًَِ ثَىٔی َسا٥ْٟٔ  َبَة َحسَّ ِ٘  ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ

ادمح نب دیعس داریم ةحؿ فبیہ ومٰیس نب ہبقع اسمل رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی 

 لقن یک یئگ ےہ۔

  رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دیعس داریم ةحؿ فبیہ ومٰیس نب ہبقع اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت زدی نب احرہث افر رضحت ااسہم نب زدی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1767    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، و یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤ٌی١ يٌىی اب٩ جٌرف ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَ  َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ِحٌَی أَِخبََر٧َا و 

َّی َث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ وَُّل َب ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َّطُ َس٤ٔ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ زَ  َي ّثا َوأ٣ََّ ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب اہللُ 



 

 

٠َِیض٥ِٔ أَُسا٣ََة ب٩َِ  ٨ُوا فٔی ًَ ٌَ ا٢َ إِٔ٪ َتِل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٩َ ا٨َّٟاُض فٔی إ٣َِٔزتٔطٔ  ٌَ َل َٓ ِس  َزیِٕس  َ٘ َٓ إ٣َِٔزتٔطٔ 

ٔ َوإِٔ٪  ا ِْٟٔل٣َِٔزة ّ٘ ََٟد٠ٔی ِب١ُ َوای٥ُِ اہللٔ إِٔ٪ کَاَ٪  َٗ ٔ أَبٔیطٔ ٩ِ٣ٔ  ٨ُوَ٪ فٔی إ٣َِٔزة ٌَ ٨ُِت٥ِ َتِل ٩ِٔ٤َٟ أََحبِّ  ُٛ ٔلَیَّ َوإٔ٪َّ صََذا  ٩ِٔ٤َٟ أََحبِّ ا٨َّٟأض إ کَاَ٪ 

َسظُ  ٌِ ٔلَیَّ َب  ا٨َّٟأض إ

ہنع  ییحی نب ییحی، ف ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی، اامسلیع ینعی انب رفعج دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

رکشل اجیھب افر اس رکشل رپ رضحت ااسہم نب زدی وک رسدار رقمر رفام ا وت ولوگں ےن رضحت ااسہم یک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی 

رسداری رپ نعط رکےت وہ وت  م ولگ اس ےس ےلہپ رضحت ااسہم ےک ابپ یک رسداری ںیم یھب ہتکن ینیچ رک ےکچ وہ افر اہلل یک مسق 

ں ےس ز ادہ ےھجم وبحمب اھت افر اب اؿ ےک دعب ہی ااسہم یھب ےھجم ولوگں ںیم ااسہم اک ابپ یھب رسداری ےک القئ اھت افر فہ بس ولوگ

 ےس بس ےس ز ادہ وبحمب ےہ۔

ییحی نب ییحی، ف ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی، الیعمس ینعی انب رفعج دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت زدی نب احرہث افر رضحت ااسہم نب زدی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤زہ حرضت سا٥ٟ ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًل ابواسا٣ہ ٤ًز اب٩ :  راوی

٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ىٔی اب٩َِ َح٤ِزََة  ٌِ ٩ًَِ ٤ًََُز َي ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  

 ُ٨ ٌَ ٔ إِٔ٪ َتِل ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ا٢َ َوصَُو  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِب٠ٔطٔ َوای٥ُِ اہللُ  َٗ ٨ُِت٥ِ فٔی إ٣َٔاَرةٔ أَبٔیطٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ َ ِس ك َ٘ َٓ وا فٔی إ٣َٔاَرتٔطٔ یُزٔیُس أَُسا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس 

 َٟ ََٟضا  ٔلَیَّ َوای٥ُِ اہللٔ إٔ٪َّ َصَذا  ََٟضا َوای٥ُِ اہللٔ إِٔ٪ کَاَ٪ َِلََحبَّ ا٨َّٟأض إ ا  ّ٘ ََٟد٠ٔی ْٙ یُزٔیُس أَُس اہللٔ إِٔ٪ کَاَ٪  ا٣ََة ب٩َِ َزیِٕس َوای٥ُِ اہللٔ إِٔ٪ َد٠ٔی

َّطُ ٩ِ٣ٔ َػأٟحٔی٥ُِٜ  إ٧ٔ َٓ أُؤػی٥ُِٜ بٔطٔ  َٓ  ٔ ٔسظ ٌِ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َب  کَاَ٪ َِلََحبَُّض٥ِ إ

اوبرکبی دمحم نب الع اوبااسہم رمع انب زمحہ رضحت اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اس احؽ ںیم ہک آپ 

ہیلع فملس ربنم رپ رشتفی رفام ےھت ہک ارگ  م ولگ ااسہم یک رسداری رپ ہتکن ینیچ رکےت وہ وت  م ولگ اس ےس ےلہپ اؿ ےک ابپ یلص اہلل 

  رک ےکچ وہ افر اہلل یک مسق فہ رسداری ےک القئ ےھت افر اہلل یک مسق فہ ریمے وبحمب رتنی ولوگں ںیم ےس 

 

ی

یک رسداری رپ یھب ہتکن چ

ہم نب زدی یھب رسداری ےک القئ ےہ افر رضحت زدی ےک دعب ےھجم ہی بس ولوگں ےس ز ادہ وبحمب ےہ ایس فہج ےھت اہلل یک مسق ااس



 

 

 ےس ںیم  م ولوگں وک رضحت ااسہم ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن یک فتیص رکات وہں ویکہکن ہی اہمترے کین ولوگں ںیم ےس ںیہ۔

 ت اسملاوبرکبی دمحم نب الع اوبااسہم رمع انب زمحہ رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1769    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ حبیب اب٩ طیہس حرضت ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ :  راوی

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ضٔیٔس  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ََٜة  ِبُس  ہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ًَ

 َ ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٘ ٔ أََتِذَُکُ إٔذِ َت٠َ رَفٕ َّٔلب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٌِ َح٨َ٠َ٤َا اہللٔ ب٩ُِ َج َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًَبَّإض  ا َوأ٧ََِت َواب٩ُِ 

َک  َٛ  َوَتَز

 ہ د  رضحت دبعا
ئ

 

ش
ت کہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رفعج ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع بیبح انب 

مل
ہلل نب ایب 

   ےس رفام ا ایک آپ وک  اد ےہ ہک بج ںیم ےن افر آپ ےن افر رضحت انب ابعس ےن ر اؽ اہلل ےس الماقت یک یھت 
 
 

رضحت انب زی

 د ا اھت۔اوہنں ےن رفام ا  ی اہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ  اار رک ایل اھت افر آپ وک وھچڑ 

ت کہ :  رافی
مل
 ہ د  رضحت دبعاہلل نب ایب 

ئ

 

ش
 اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع بیبح انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1770    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابواسا٣ہ حرضت حبیب ب٩ طہیس :  راوی

ضٔیٔس ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ  ٩ًَِ َحبٔیٔب ب٩ِٔ اٟظَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا إِٔسَح ٔ َحسَّ  َة َوإِٔس٨َازٔظ

 اربامیہ، اوبااسہم رضحت بیبح نب دیہش ےس انب ہیلع یک دحثی افر اؿ یک دنس یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ااحسؼ نب 

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبااسہم رضحت بیبح نب دیہش :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ اضفلئ اک :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی بوبرک یحٌی ابو٣ٌاویہ ًاػ٥، احو٢ ٣ورٚ ًحلی حرضت ًبساہلل ب٩ جٌرف :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َوأَ  اؤیَ َحسَّ ٌَ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ٩ًَِ بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ َة 

َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ رَفٕ  ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َج  ٩ًَِ ٌِٔحلٔیِّ  ِٟ ٕٚ ا ٩ًَِ ٣َُورِّ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ ًَأػ٥ٕ اِِلَِحَو٢ٔ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَا  ًَ  

 ُ َح٠َ٤َىٔی بََِْن یََسیِطٔ ث َٓ َِٟیطٔ  ٔ َٙ بٔی إ ٔ ُشب َٓ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ  َٗ َُّط  ا٢َ َوإ٧ٔ َٗ َِّی بٔٔؼبَِیأ٪ أَص١ِٔ بَِیتٔطٔ  َٓطُ ت٠ُُق أَِرَز َٓ اك٤ََٔة  َٓ ٥َّ ٔجیَئ بٔأََحسٔ ابِىَِی 

 َ٤ِٟ َٓأُِزخ٨َ٠ِٔا ا ا٢َ  َٗ ُط  َٔ ًَلَی َزابَّةٕ َخ٠ِ  ٔسی٨ََة ثًََلثَّة 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی اوبرکب ییحی اوباعمفہی اعمص، اوحؽ ومرؼ یلجع رضحت دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

ںیہ ہک آپ یلص اہلل اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک رفس ےس فاسپ رشتفی الےت ےھت وت رھگ ےک ےچب آپ ےس اج رک ےتلم رافی ےتہک 

ہیلع فملس رفس ےس فاسپ رشتفی الےئ وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےنلم ےک ےئل آ ےگ ڑباھ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم 

ہک رھپ مہ  اےنپ اسےنم اھٹب ایل رھپ رضحت افہمط ےک تخل رگج آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل رافی ےتہک ںیہ

 ونیتں اکی یہ  ااری رپ ےھٹیب وہےئ دمہنی ونمرہ ںیم دالخ وہےئ۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی وبرکب ییحی اوباعمفہی اعمص، اوحؽ ومرؼ یلجع رضحت دبعاہلل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1772    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪ ًاػ٥، ٣ورٚ ًحلی حرضت ًبساہلل ب٩ جٌرف :  راوی

 َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ جَ َحسَّ ثَىٔی  ْٚ َحسَّ ثَىٔی ٣َُورِّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ  ٩ًَِ  ٪َ ِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ بٔی َطِیَبَة َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ

َِّی بٔی َو  ُت٠ُق َٓ ا٢َ  َٗ َِّی ب٨َٔا  ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ ت٠ُُق َٗ ٥َ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َح١َ٤َ أََحَس٧َا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ُِٟحَشِْٔن  َِٟحَش٩ٔ أَِو بٔا بٔا

٤َِٟٔسی٨َةَ  َّی َزَخ٨َ٠ِا ا ُط َحً َٔ  بََِْن یََسیِطٔ َواِْلََخَ َخ٠ِ



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ اعمص، ومرؼ یلجع رضحت دبعاہلل نب رفعج رفامےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس بج یسک 

فی الےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس مہ ےس ےتلم رافی ےتہک ںیہ ھجم ےس افر رضحت نسح ےس  ا رضحت نیسح ےس رفس ےس فاسپ رشت

 ےلم وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ںیم ےس اکی وک اےنپ اسےنم اھٹب ا افر اکی وک اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل اہیں کت ہک مہ دمہنی ونمرہ ںیم

 دالخ وہ ےئگ۔

  ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ اعمص، ومرؼ یلجع رضحت دبعاہلل نب رفعجاوبرکب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت دبعاہلل نب رفعج ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1773    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ رفور ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی يٌ٘وب حش٩ ب٩ سٌس ٣ولی حش٩ ب٩ ًلی حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ جٌرف رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٕس َحسَّ ٌِ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ ا وَب  ُ٘ ٌِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َي  ٩ُ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ أَِرَز َٗ رَفٕ  ٌِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َج ًَ  ٩ًَِ ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ  ٔلَیَّ ٣َِولَی ا َٓأرََسَّ إ ُط  َٔ ٕ َخ٠ِ َس٥ََّ٠ َذاَت یَِو٦

ُث بٔطٔ أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ َحٔسیّثا ََّل أُحَ   سِّ

ابیشؿ نب رففخ دہمی نب ومیمؿ دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب نسح نب دعس ومیل نسح نب یلع رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل 

 سج وک ںیم اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ر اؽ اہلل ےن ےھجم اےنپ ےھچیپ اھٹب ایل افر اخومیش ےس ےھجم اکی ابت اراشد رفامیئ

 ولوگں ںیم ےس یسک ےس ایبؿ ںیہن رکفں اگ۔

ابیشؿ نب رففخ دہمی نب ومیمؿ دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب نسح نب دعس ومیل نسح نب یلع رضحت دبعاہلل نب رفعج  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1774    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یب ابواسا٣ہ ب٩ ٤٧ْر وٛیٍ، ابو٣ٌاویہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ابوسا٣ہ ابوَک :  راوی

 ًبسہ ب٩ س٠امی٪ ہظا٦ ب٩ ْعوہ ابواسا٣ہ، ابوَکیب اسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًبساہلل ب٩ جٌرف

ث٨ََا أَبُو َُکَ  ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ

 ٩ًَِ ُض٥ِ  َ٪ ک٠ُُّ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ٍْ َوأَبُو ٣ُ ُى َحٔسیُث َوَوٛٔی ِٔ َوَة َوا٠َّٟ ٔ ب٩ِٔ ُْعِ صَٔظا٦

ث٨ََا أَبُو  ُت أَبٔی أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ رَفٕ َي ٌِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ َج ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ َُکَ

و٢ُ َخِْرُ نَٔشائَٔضا ٣َزَِی٥ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ َٓةٔ َي ا بٔاِلُٜو ٔ ٠ًَٔیًّ ٤َِزاَ٪ َوَخِْرُ نَٔشائَٔضا ب٨ُِٔت ً

٤َأئ َواِِلَِرٔق  ٔلَی اٟشَّ ٍْ إ یِٕب َوأََطاَر َوٛٔی ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ  َخٔسیَحُة ب٨ُِٔت ُخَوی٠ِٕٔس 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن اوباسہم اوبرکبی اوبااسہم نب ریمن فعیک، اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ اشہؾ نب

اوبااسہم، اوبرکبی ااسہم اشہؾ رضحت دبعاہلل نب رفعج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وکہف ںیم رعفہ 

انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک  ماؾ توروتں ںیم بس ےس الضف تورت رممی 

ےس الضف تورت رضحت دخہجی ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنب وخدلی ںیہ اوبرکبی ےتہک ںیہ ہک رضحت  تنب رمعاؿ ےہ افر بس توروتں

 فعیک ےن آامسؿ ف زنیم یک رطػ ااشرہ رک ےک رفام ا۔

ؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن اوباسہم اوبرکبی اوبااسہم نب ریمن فعیک، اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلس :  رافی

 اشہؾ نب رعفہ اوبااسہم، اوبرکبی ااسہم اشہؾ رضحت دبعاہلل نب رفعج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1775    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری  :  راوی

 ابی طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زوہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا  و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ

َٟطُ حَ  ُى  ِٔ ٨ِبَرٔیُّ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ رَفٕ َج٤ٔی ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ سَّ َبُة  ٌِ ُط



 

 

 ١َ٤َ ٩ِ٣ٔ َٛ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ ٣ُزََّة  ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ٥ِ ی١ِ٤َُِٜ ٩ِ٣ٔ  ًَ َٟ ثْْٔر َو َٛ اٟزَِّجا٢ٔ 

ِوَ٪ َو  ًَ ٔ ا٨َِّٟشأئ َُِْرُ ٣َزِی٥ََ ب٨ِٔٔت ٤ًَِٔزاَ٪ َوآٔسَیَة ا٣َِزأَةٔ رٔفِ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلَی َسائٔز َّرٔیٔس  ١ٔ اٟث ـِ َٔ َٛ ًَلَی ا٨َِّٟشأئ  ًَائَٔظَة   ١َ ـِ َٓ  إٔ٪َّ 

ت اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، رمعف نب رمفہ رضح

 ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا رمدفں ںیم ےس تہب ےس رمد اکلم وہےئ ںیہ افر توروتں اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ںیم ےس وکیئ تورت یھب اکلم ںیہن وہیئ  ااےئ رضحت رممی تنب رمعاؿ افر رضحت آہیس رفتوؿ یک ویبی ےک دیسہ اعہشئ ریض اہلل 

 

 

ض
ف
  ماؾ توروتں رپ اس رطح ےہ سج رطح ہک رثدی یک 

 

لی ت

 

ض
ف
  ماؾ اھکونں رپ ےہ۔اعتٰیل اہنع یک 

 

 لی ت

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، رمعف نب  :  رافی

 رمفہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، اب٩ ٓـی١ ٤ًارہ ابوزرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَرَة حَ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ یِٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُت أَبَا سَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر

ا٢َ یَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی ٔجبِرٔی١ُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َضا إ٧َٔاْئ ٓٔیطٔ إَٔزا٦ْ أَِو  صَُزیَِزَة  ٌَ ِس أََتِتَک ٣َ َٗ ٔ َخٔسیَحُة  َرُسو٢َ اہللٔ صَٔذظ

 ٔ َصا ب ِ َّ َوَج١َّ َو٣ٔىِّی َوَبرشِّ ًَز ًَل٦َ ٩ِ٣ٔ َربَِّضا  ٠َِیَضا اٟشَّ ًَ  ِ أ َٓاَِقَ إَٔذا هَٔی أََتِتَک  َٓ اْب  ا٦ْ أَِو رَشَ ٌَ َ َؼٕب ََّل ك َٗ َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٣ٔ  بَِیٕت فٔی ا

 ٔ َِٟحٔسیٔث َػَدَب ٓ ١ِ فٔی ا ُ٘ ٥ِ َي َٟ ُت َو ٌِ ١ِ َس٤ٔ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َو ا٢َ أَبُو برَِکٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  َٗ  َو٣ٔىِّی یطٔ َوََّل َنَؼَب 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، انب لیضف امعرہ اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا رضحت ربجالیئ یبن

یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی رضحت دخہجی ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس وج 

 وت آپ یلص اہلل ہیلع 

 

 

اکی ربنت ےل رک آںیئ ںیہ اس ربنت ںیم اسنل ےہ  ا اھکان ےہ  ا ےنیپ یک وکیئ زیچ وت بج فہ آپ ےک اپس آب

ر زعفلج یک رطػ ےس افر ریمی رطػ ےس مالؾ رفامںیئ افر اؿ وک تنج ںیم اکی ا ےس لحم یک وخربخشی فملس اؿ وک اےنپ رپفرداگ

 دے دںی ہک وج وخؽ دار ومویتں اک انب وہا ےہ سج لحم ںیم ہن یسک مسق یک وگ ج وہیگ افر ہن یسک مسق یک وکیئ فیلکت وہ یگ۔

  امعرہ اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، انب لیضف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1777    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ٣ح٤س ب٩ برش حرضت اس٤ٌی١ :  راوی

ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ا ث٨ََا أَبٔی َو٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی  َحسَّ ٌَ ٔ ٠ُُِٗت ٟ ا٢َ  َٗ

َصا بٔبَیِ أَکَا َ
٥ِ َبرشَّ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟح٨َّٔة  َ َخٔسیَحَة بٔبَِیٕت فٔی ا

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َبرشَّ ًَ َّی اہللُ  َؼٕب ََّل َ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟح٨َّٔة ٩ِ٣ٔ  ٕت فٔی ا

 َػَدَب ٓٔیطٔ َوََّل َنَؼَب 

 ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس وپاھچ ہک ایک ر اؽ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب دمحم نب رشب رضحت اامسلیع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

اہلل ےن رضحت دخہجی وک تنج ںیم اکی رھگ یک وخربخشی دے ےہ اوہنں ےن رفام ا ہک  ی اہں آپ ےن رضحت دخہجی وک تنج ںیم 

 وکیئ فیلکت۔اکی وخؽ دار ومویتں ےک ےنب وہےئ رھگ یک وخربخشی دی ےہ سج رھگ ںیم ہی یسک مسق اک وشر وہاگ افر ہن یہ 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب دمحم نب رشب رضحت الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ جزیز، اب٩ ابی ٤ًز  :  راوی

 سٔیا٪، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس اب٩ ابی اوفی حرضت ًبساہلل ب٩ ابی اوفی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسحَ َحسَّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ

 ُ َیاُ٪ ک ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َ٪ َوَجزٔیْز ح و َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی أَِوفَی أَِخبََر٧َا ا ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  ُّ٠

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ل نب ایب اخ
ت 
م
شع

دل انب ییحی نب ییحی، اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ رجری، انب ایب رمع ایفسؿ، ا

 ایب افیف رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

ل نب ایب  :  رافی
ت 
م
شع

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رمتعم نب امیلسؿ رجری، انب ایب رمع ایفسؿ، ا



 

 

 رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل اعتٰیل ہنعاخدل انب ایب افیف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ ًبسہ ہظا٦ ب٩ ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِٟت بَ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل
رشَّ

َِٟح٨َّةٔ  ٠ًََِیطٔ   َوَس٥ََّ٠ َخٔسیَحَة ب٨َِٔت ُخَوی٠ِٕٔس بٔبَِیٕت فٔی ا

امثعؿ نب ایب ہبیش دبعہ اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رضحت دخہجی تنب وخدلی وک تنج 

 ںیم اکی رھگ یک وخربخشی اطع رفامیئ ےہ۔

 اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعامثعؿ نب ایب ہبیش دبعہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ًًلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَلَی ا٣َِزأَةٕ  َحسَّ ُت  َِٟت ٣َا ُٔغِ ا َٗ

ُت  ِس أَ ٣َا ُٔغِ َ٘ َٟ َصا َو طُ یَِذَُکُ ٌُ ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َجىٔی بَٔثًَلٔث ٔس٨َْٔن ٤َٟٔا  ِب١َ أَِ٪ یََتزَوَّ َٗ َِٜت  ِس َص٠َ َ٘ َٟ َّ َوَج١َّ ًَلَی َخٔسیَحَة َو ًَز ٣َزَُظ َربُُّط 

اَة ث٥َُّ یُِضٔسیضَ  ََٟیِذبَُح اٟظَّ َِٟح٨َّٔة َوإِٔ٪ کَاَ٪  َؼٕب فٔی ا َٗ َصا بٔبَِیٕت ٩ِ٣ٔ  َ
ٔلَی َخًَلئ٠َٔٔضاأَِ٪ یَُبرشِّ  ا إ

اوبرکبی دمحم العء، اوبااسہم، اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن یسک تورت رپ اس دقر رکش ںیہن ایک سج 

دقر ہک ںیم ےن رضحت دخہجی رپ رکش ایک افر رضحت دخہجی ریمی اشدی ےس نیت اسؽ ےلہپ فافت اپ یکچ ںیھت ہک بج آپ یلص اہلل 

ہیلع فملس رضحت دخہجی اک ذرک رفام ا رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رپفرداگر ےن مکح رفام ا ہک 

رضحت دخہجی وک تنج ںیم وخدلار ومویتں ےس ےنب وہےئ رھگ یک وخربخشی دے دف افر بج یھب رکبی ذحب رکےت ےھت وت رضحت 



 

 

 
ہ ل
س

ھاا یک 

 

عئ

 و ں وک وگتش اجیھب رکےت ےھت۔،دخہجی ریض اہلل 
 ی

 اوبرکبی دمحم العء، اوبااسہم، اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ

     1781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سہ١ ب٩ ًث٤ا٪ حٔؽ ب٩ ًیاث ہظا٦ ب٩ ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ًَلَی نَٔشأئ َحسَّ ُت  َِٟت ٣َا ُٔغِ ا َٗ ائَٔظَة 

َِٟت َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ  ا َٗ َضا  ِٛ ٥َِٟ أُِزرٔ ِّی  ٔن ًَلَی َخٔسیَحَة َوإ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَّٔلَّ  َّی اہللُ  اَة  ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ذَبََح اٟظَّ َّی اہللُ  َػل

ٔلَی و٢ُ أَِرٔس٠ُوا بَٔضا إ ُ٘ َی ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  َٓ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠ُِت َخٔسیَحَة  ُ٘ َٓ بُِتطُ یَِو٣ّا  ـَ أَُِ َٓ َِٟت  ا َٗ أئ َخٔسیَحَة  َٗ ٥َ أَِػسٔ

ُت حُبََّضا ِٗ ِس ُرٔز َٗ ِّی  ٔن  إ

یلص اہلل ہیلع فملس یک  لہس نب امثعؿ صفح نب ایعث اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن

ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک رپ رکش ںیہن ایک  ااےئ رضحت دخہجی ےک افر ںیم ےن رضحت دخہجی وک ںیہن اپ ا دیسہ اعہشئ ریض اہلل 

اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل بج رکبی ذحب رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ہک اس اک وگتش رضحت دخہجی یک 

ریہ ں وک جیھب دف دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن اکی دؿ ہصغ ںیم آ یئگ افر ںیم ےن اہک دخہجی دخہجی یہ وہ ویلیہس

ھاا یک تبحم ےھجم اطع یک یئگ ےہ۔

 

عئ

 ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت دخہجی ریض اہلل 

 ث اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعلہس نب امثعؿ صفح نب ایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1782    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ، حرضت ہظا٦ :  راوی

ٔ ٧َحِ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز اؤَیَة َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔی ٕب َوأَبُو َُکَ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ةٔ َحسَّ ٔلَی ٗٔؼَّ َو َحٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣ََة إ



 

 

٥ِ یَِذَُکِ ا َٟ اةٔ َو َسَصااٟظَّ ٌِ  ٟزِّیَاَزَة َب

زریہ نب رحب، اوبرکبی اوباعمفہی، رضحت اشہؾ اس دنس ےک اسھت اوبااسہم یک دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ نکیل اس ںیم 

 رکبی ےک فاہعق کت اک ذرک ںیہن افر اس ےک دعب یک ز ادیت اک ذرک ںیہن ایک۔

 زریہ نب رحب، اوبرکبی اوباعمفہی، رضحت اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  َّی َحسَّ ُت ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َِٟت ٣َا ُٔغِ ا َٗ َظَة 

 ٔ ًَلَی ا٣َِزأَةٕ ٩ِ٣ٔ ن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  مُّ اہللُ  َٗ ٔ إٔیَّاَصا َو٣َا َرأَیُِتَضا  ظ َٜثَِرةٔ ذَِٔکٔ ٔ ًَلَی َخٔسیَحَة ل ُت   َشائٔطٔ ٣َا ُٔغِ

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفایت ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ازفاج

ایک ک ان ہک ںیم ےن رضحت دخہجی رپ رکش ایک ےہ ویکہکن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ اک رہطمات ںیم ےس یسک تورت رپ اانت رکش ںیہن 

 رثکت ےس ذرک رکےت ےھت افر ںیم اؿ وک یھبک یھب ںیہن داھکی۔

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہاًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  َّی َحسَّ ِد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٥َِٟ یََتزَوَّ َِٟت  ا َٗ َظَة 

َّی ٣َاَتِت  ًَلَی َخٔسیَحَة َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

اؼ، رمعم، زرہی، رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت دبع نب دیمح دبعارلز



 

 

 دخہجی رپ اشدی ںیہن یک اہیں کت ہک رضحت دخہجی اک ااقتنؽ وہ ایگ۔

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اب اؾ اوملنینم دیسہ دخہجی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسویس ب٩ سٌیس ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ سیسہ ًائظہ  :  راوی

 َ َِٟت اِسَتأَِذ٧ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس َُٟة ب٨ُِٔت ُخَوی٠ِٕٔس أُِخُت َحسَّ ِت َصا

 َٖ َز ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُة ب٨ُِٔت ُخَوی٠ِٕٔس  َخٔسیَحَة  َٟ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َصا َ٘ َٓ َٓاِرَتاَح َٟٔذَٟٔک  اِستٔئَِذاَ٪ َخٔسیَحَة 

أَبَِس  َٓ  ٔ صِز َِٜت فٔی اٟسَّ ِْٔن َص٠َ َٗ ِس یِٕع َح٤َِزأئ اٟظِّ ٔ َُقَ ًََحائٔز ًَُحوٕز ٩ِ٣ٔ  ٠ُِت َو٣َا َتِذَُکُ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ َٓ  ََٟک اہللُ َخِّْرا ٨ِ٣َٔضآَِٔزُِت 

یلع نب رہسم، اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دخہجی یک نہب رضحت اہہل تنب وخدلی ےن   ادی نب دیعس

 ر اؽ اہلل یک دختم ںیم آےن یک ااجزت امیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رضحت دخہجی اک ااجزت امانگن  اد آ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع

 ےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل ہی وت اہہل تنب وخدلی ںیہ ےھجم ہی دھکی رک رکش آ ایگ ںیمفملس اس یک فہج ےس وخش وہ

ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رقشی یک وبڑیھ توروتں ںیم ےس اکی اھبری اگولں فایل تورت وک  اد رکےت ںیہ سج یک 

 ااقتنؽ رک ںیکچ وت اہلل اپک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اؿ ےس رتہب دبؽ اطع رفام ا۔یلڈایلں ابرکی ںیھت افر اکی یبمل دمت وہیئ فہ 

  ادی نب دیعس یلع نب رہسم، اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسہ اعہشئ ریض

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاخ٠ٕ ب٩ ہظا٦ ابوربیٍ ح٤از ب٩ زیس ابی ربعی ح٤از ہظا٦ سیسہ ًا :  راوی

ث٨ََ  ٍٔ َحسَّ ُى ِٔلَبٔی اٟزَّبٔی ِٔ ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َوا٠َّٟ ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ ٍٔ َج٤ٔی ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َوأَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َخ٠َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ث٨ََا صَٔظا٦ْ  اْز َحسَّ ا َح٤َّ



 

 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ ٕة ٩ًَِ  َٗ ٠َ٤َُِٟک فٔی رَسَ ََٟیا٢ٕ َجائَىٔی بٔٔک ا ٔ ثًََلَث  ٨َ٤َِٟا٦ ٥َ أُرٔیُتٔک فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

ُٗو٢ُ إِٔ٪ یَُک صََذا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس  َ أ َٓ إَٔذا أ٧َِٔت هَٔی  َٓ ٩ًَِ َوِجضٔٔک   ُٕ ٔظ ِٛ َ أ َٓ ٔ ا٣َِزأَتَُک  و٢ُ َصٔذظ ُ٘ َی َٓ  ٕ یز طٔ ٩ِ٣ٔ رَحٔ ـٔ  اہللٔ ی٤ُِ

 اشہؾ اوبرعیب امحد نب زدی ایب ریعب امحد اشہؾ دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وت فلخ نب

ےھجم نیت رات کت وخاب ںیم داھکیئ یئگ اکی رفہتش دیفس رمشی ےک ڑکٹے ںیم ےھجت ریمے اپس ال ا افر فہ ھجم ےس ےنہک اگل ہی آپ یلص 

یک ویبی ےہ ںیم ےن اس اک رہچہ اھکال وت فہ وت یہ ت یل وت ںیم ےن اہک ارگ اہلل اعتیل یک رطػ ےس ہی وخاب ےہ وت اس رطح  اہلل ہیلع فملس

 رضفر وہاگ۔

 فلخ نب اشہؾ اوبرعیب امحد نب زدی ایب ریعب امحد اشہؾ دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ٤٧ْر، اب٩ ازریص ابوَکیب ابواسا٣ہ حرضت ہظا٦ رضی  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص ا  ٌّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َج٤ٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ  َظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن انب ریمن، انب ادرسی اوبرکبی اوبااسہم رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اس

 رکےت ںیہ۔

 انب ریمن، انب ادرسی اوبرکبی اوبااسہم رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

     1788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابی اسا٣ہ ہظا٦ ابوَکیب ٣ح٤س ًًلء، ابواسا٣ہ ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ا٢َ َوجَ  َٗ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا صَٔظا٦ْ ح و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة َحسَّ ِسُت فٔی َٛٔتابٔی 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ِّی َحسَّ ٔن ًَىِّی  َوَس٥ََّ٠ إ ٨ِٔت  ُٛ ٥ُ٠ًَِ إٔذَا  َ َِل



 

 

ًَىِّی َرأؿ  ٨ِٔت  ُٛ ا إَٔذا  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ُٖ َذَٟٔک  ٔ ز ٌِ ٠ُِت َو٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َت ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َيی  ـِ َُ ًَلَیَّ  ٨ِٔت  ُٛ ؤَْٟن ََّل َوَربِّ َرأؿَیّة َوإَٔذا  ُ٘ َّٔک َت إ٧ٔ َٓ َیّة 

 ٔ ٠ُِٗٔت ََّل َوَربِّ إٔبَِزاص َيی  ـِ َُ ٨ِٔت  ُٛ ٕس َوإَٔذا  ٠ُُِٗت أََج١ِ َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَصُِحزُ إَّٔلَّ اِس٤ََک ٣َُح٤َّ َِٟت  ا َٗ  ی٥َ 

ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب ااسہم اشہؾ اوبرکبی دمحم العء، اوبااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ھجم ےس رایض وہیت ےہ وت وت یتہک ےہ ہک دمحم ےک رب یک مسق افر بج وت ہصغ وہیت ےہ وت  ھجم ےس رفام ا ہک ںیم اجاتن وہں سج فتق ہک وت

یتہک ےہ اربامیہ ےک رب یک مسق رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ےب کش اے اہلل ےک ر اؽ اہلل 

 یک مسق ںیم وت رصػ آپ اک انؾ ابمرک یہ وھچڑیت وہں

 رکب نب ایب ہبیش، ایب ااسہم اشہؾ اوبرکبی دمحم العء، اوبااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمدیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک

     1789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ًبسہ حرضت ہظا٦ ب٩ ْعوہ :  راوی

 ٔ ِؤٟطٔ ََّل َوَربِّ إ َٗ ٔلَی  ٔ إ َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َٟ و َحسَّ َسظُ بَِزاصٔی٥َ َو ٌِ  ٥ِ یَِذَُکِ ٣َا َب

انب ریمن، دبعہ رضحت اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ اس دنس ےک اسھت اربامیہ ےک رب یک مسق کت اک وقؽ ذرک ےہ افر اس ےک دعب اک 

 ہلمج ذرک ںیہن ایک

 انب ریمن، دبعہ رضحت اشہؾ نب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1790    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہایحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ہظا٦ اب٩ ْعوہ حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٕس  ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ُب َحسَّ ٌَ ََّضا کَا٧َِت َت٠ِ ئَٔظَة أ٧َ

 َ َِٟت َوکَا٧ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِٟب٨ََأت ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ بٔا ٩َ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٔ٤ َ٘ ٩َُّٜ ی٨َِ َٓ ِت َتأِتٔیىٔی َػَواحٔٔيی 



 

 

ٔلَیَّ  بُُض٩َّ إ ٥َ يُرَسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟت  ا َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ر اؽ اہلل ےک اپس ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب دمحم نب اشہؾ انب رعفہ رضحت دصہقی ریض ا

ڑگویں ےک اسھت الیھک رکیت ںیھت فہ رفامیت ںیہ ہک ریمے اپس ریمی ایلیہسں آ ا رکیت ںیھت وت بج فہ ر اؽ اہلل وک دںیتھکی وت اغبئ وہ 

 ی رطػ جیھب د ا رکےت ےھت۔اجںیت ںیھت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ر اؽ اہلل اینؿ وک ریم

 ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب دمحم نب اشہؾ انب رعفہ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

     1791    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابواسا٣ہ، زہْر ب٩ رحب، جزیز، اب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ برش حرضت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ رَحِ

ِٟب٨ََأت فٔی بَِیتٔطٔ َوص٩َُّ ا٠ُّٟ  ُب بٔا ٌَ ِٟ ٨ُِت أَ ُٛ  ٕ ا٢َ فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز َٗ ٔ َو ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  ُب ک٠ُُّ ٌَ 

، انب ریمن، دمحم نب رشب رضحت اشہؾ اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک رجری یک اوبرکبی اوبااسہم، زریہ نب رحب، رجری

 رفاتی ںیم ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم آپ ےک رھگ ںیم ڑگویں ےک اسھت الیھک رکیت ںیھت افر فیہ لیھک ےھت۔

 اوبرکبی اوبااسہم، زریہ نب رحب، رجری، انب ریمن، دمحم نب رشب رضحت اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوَکیب، ًبسہ، ہظا٦،  :  راوی

 ٔ ِوَ٪ ب ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟاَض کَا٧ُوا یََتََحَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ًَِبَسةُ  ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ وَ٪ َحسَّ ُِ ًَائَٔظَة یَبَِت َضَساَیاص٥ُِ َیِو٦َ 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ   طٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔذَٟٔک ٣َزَِؿاَة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

اوبرکبی، دبعہ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ ہفحت احتفئ ےنجیھب ےک ےیل ریمی ابری اک ااظتنر ایک 



 

 

 رکےت ےھت۔ افر فہ اس ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخونشدی اچےتہ ےھت۔

 اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکبی، دبعہ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ابوبرک ب٩ نرض ًبس ب٩ ح٤یس ًبس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُ  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ثَىٔی و  ِبْس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ِیٕس 

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أَ٪َّ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ب٩ِٔ ا

اك٤ََٔة ب٨َِٔت َر  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟت أَِرَس١َ أَِزَواُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی َػل ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َٓاِسَتأَِذ٧َِت   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟت یَا اہللُ  ا َ٘ َٓ ََٟضا  أَذَٔ٪  َٓ ٍْ ٣َعٔی فٔی ٣ٔزِِٔط  ٔ َلح ـِ َوصَُو ٣ُ

َة َوأ٧ََا َساَٛٔتْة  َٓ َُٗحا ِس٢َ فٔی اب٨َِٔة أَبٔی  ٌَ ِٟ ٨ََِٟک ا َ َِٟیَک َيِشأ ٔ ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ  َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَِزَواَجَک أَِرَس٨َ٠ِىٔی إ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  َٓاك٤َُٔة حَْٔن َػل ا٣َِت  َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ی صَٔذظٔ  أَحٔيِّ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت بَلَی  ا َ٘ َٓ َْن ٣َا أُحٔبُّ  َِٟشٔت تُٔحبِّ ُة أَ ِت ٥ََّ٠ أَِی ب٨َُیَّ ٌَ  َس٤ٔ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَی أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِت إ ٌَ َج ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رَفَ َّی اہللُ  َِٟت َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َٗ َّٟٔذی  أَِخبََرِتُض٩َّ بٔا َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٨ًََّا ٩ِ٣ٔ َط  ََٟضا ٣َا ٧َُزأک أ٨ََُِِیٔت   ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ َّٟٔذی  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َوبٔا َٓاِرٔجعٔی إ ِیٕئ 

 ٔ ول ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اك٤َُٔة َواہللٔ ََّل أُک٤ُِّ٠َطُ ٓٔیَػل َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ َة  َٓ َُٗحا ِس٢َ فٔی اب٨َِةٔ أَبٔی  ٌَ ِٟ ُط إٔ٪َّ أَِزَواَجَک َی٨ُِظِس٧ََک ا َٟ َضا أَبَّسا ی 

٥َ َزی٨ََِب ب٨َِٔت َجِحٕع َزِوَد ا٨َّٟ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَِرَس١َ أَِزَواُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا ًَّٟٔی َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوهَٔی ا َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

٥ِ أََر ا٣َِزأَةّ  َٟ ٥َ َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔة ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟ ٔ ٨ِ٤َز ِٟ ی٩ٔ ٩ِ٣ٔ َزی٨ََِب کَا٧َِت ُتَشا٣ٔیىٔی ٨ِ٣ُٔض٩َّ فٔی ا مُّ َخِّْرا فٔی اٟسِّ َٗ  

َٚ َحسٔ  ُٚ بٔطٔ َوَتَْقَّ َوأَِتَقی ِ َوأَِػَس َّٟٔذی َتَؼسَّ ١ٔ٤َ ا ٌَ ِٟ ٔشَضا فٔی ا ِٔ ّة َوأََطسَّ ابِتَٔذاَّّل ٨َٟٔ َٗ ًَِو٥َ َػَس ح٥ٔٔ َوأَ ُب بٔطٔ یّثا َوأَِوَػ١َ ٟرٔلَّ

اِسَتأَِذ٧َِت  َٓ َِٟت  ا َٗ ِیَئَة  َٔ ِٟ َُ ٨ِ٣َٔضا ا ةٕ کَا٧َِت ٓٔیَضا ُترِسٔ ًََسا َسِوَرّة ٩ِ٣ٔ حٔسَّ الَی ٣َا  ٌَ ٔلَی اہللٔ َت ٠َِیطٔ  إ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ًَّٟٔی َزَخ٠َِت  َٟةٔ ا َِٟحا ًَلَی ا ًَائَٔظَة فٔی ٣ٔزِكَٔضا   ٍَ ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٟضا َوَس٠َّ أَذَٔ٪  َٓ ٠َِیَضا َوصَُو بَٔضا  ًَ اك٤َُٔة  َٓ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس٢َ فٔی اب٨َِٔة أَب ٌَ ِٟ ٨ََِٟک ا َ َِٟیَک َيِشأ ٔ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ أَِزَواَجَک أَِرَس٨َ٠ِىٔی إ ا َ٘ َٓ  ٥َ َة ِیطٔ َوَس٠َّ َٓ َُٗحا ی 

٥َ َو  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُُٗب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَلَیَّ َوأ٧ََا أَِر َِٟت  اِسَتَلا َٓ ِت بٔی  ٌَ َٗ َِٟت ث٥َُّ َو ا َِٟت َٗ ا َٗ ُط َص١ِ َیأَِذُ٪ لٔی ٓٔیَضا  َٓ ُُٗب ََطِ أَِر

ُظ أَِ٪ أ٧ََِتَٔصَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل یرَِکَ ًَ َّی اہللُ  ُِٓت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی َْعَ ٥ِ٠َ َتبَِرِح َزی٨َُِب َحً ٥ِ أَِنَظِبَضا  َٓ َٟ ُت بَٔضا  ٌِ َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ

 َٗ ٠ًََِیَضا  َّی أ٧ََِحِیُت  ََّضا اب٨َُِة أَبٔی برَِکٕ َحً ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَتَبشَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت   ا

نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب رضن دبع نب دیمح دبع وقعیب نب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب اہشب دمحم نب دبعارلنمح نب احرث نب 

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ)احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع( ہفحت احتفئ ےنجیھب ےک ےئل ریمی ابری  اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل

ہ اک ااظتنر ایک رکےت ےھت افر فہ اس ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وخونشدی اچےتہ ےھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ دیس

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ےن ر اؽ اہلل یک یٹیب رضحت افہمط وک ر اؽ اہلل یک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ

رطػ اجیھب وت رضحت افہمط ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت امیگن اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اسھت ریمی 

ےن رضحت افہمط وک ااجزت اطع رفام دی رضحت افہمط ےن رعض ایک اے اہلل ےک اچدر ںیم ےٹپل وہےئ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ےن ےھجم آپ یک رطػ اس ےئل اجیھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اوبرکب 

ہیلع فملس ےن رضحت افہمط ےس رفام ا اے یٹیب ایک یک یٹیب ےک ابرے ںیم مہ ےس ااصنػ رکںی افر ںیم اخومش یھت ر اؽ اہلل یلص اہلل 

وت اس ےس تبحم ںیہن رکیت سج ےس ںیم تبحم رکات وہں رضحت افہمط ےن رعض ایک ویکں ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت 

ہی ابت  ین وت فہ ڑھکی اؿ ےس تبحم رھک رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق رضحت افہمط ےن ر اؽ اہلل ےس 

وہ ںیئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات یک رطػ آںیئ افر اںیہن اس ابت یک ربخ دی وج اوہنں ےن اہک افر اس ابت یک 

اہلل یک یھب وج اؿ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت فہ ازفاج رہطمات ےنہک  ںیگ ہک  م امہرے یسک اکؾ ہن آںیئ اس ےئل ر اؽ 

رطػ رھپ اجؤ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض رکف ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات رضحت اوبرکب یک یٹیب ےک 

ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااصنػ اچیتہ ںیہ رضحت افہمط ےنہک  ںیگ نکیل اہلل یک مسق ںیم وت اس ابرے ںیم یھبک آپ 

 ابت ںیہن رکفں یگ رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ےن یبن یک زفہج یلص اہلل ہیلع فملس ےس

رہطمہ رضحت زبنی تنب شحج وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اجیھب افر ر اؽ اہلل ےک زندکی رمہتب ںیم ریمے ربارب فیہ 

ز ادہ ددنیار افر اہلل ےس بس ےس ز ادہ ڈرےن فایل افر بس ےس ز ادہ چس وبےنل فایل ںیھت افر ںیم ےن وکیئ تورت رضحت زبنی ےس 

افر بس ےس ز ادہ ہلص ریمح رکےن فایل افر تہب یہ دصہق ف ریخات رکےن فایل تورت ںیہن دیھکی افر ہن یہ رضحت زبنی ےس ڑبھ 

تورت دیھکی نکیل اکی زیچ ںیم ہک اؿ ںیم زیتی یھت افر اس ےس رک وتاعض اایتخر رکےن فایل افر اےنپ اؿ اامعؽ وک مک ےنھجمس فایل وکیئ 



 

 

یھب فہ دلجی رھپ اجیت ںیھت رضحت اعہشئ رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت امیگن وت آپ ےن اںیہن اس احؽ 

 اسھت ایہن یک اچدر ںیم ےٹیل وہےئ ےھت افر ںیم ااجزت اطع رفام دی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک

آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس احؽ ںیم ےھت ہک سج احؽ ںیم رضحت افہمط آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ ںیھت رضحت 

ػ اس زبنی ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ازفاج رہطمات ےن ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رط

ےئل اجیھب ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب یک یٹیب ےک ابرے ںیم مہ ےس ااصنػ رکںی ہک رضحت زبنی ہی  ہہ رک ریمی رطػ 

وتمہج وہںیئ افر اوہنں ےن ےھجم تہب ھچک اہک افر ںیم ر اؽ اہلل یک اگنوہں وک دھکی ریہ ںیھت ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اس 

ت زبنی وک وجاب دےنی یک ااجزت دےتی ںیہ رضحت زبنی ےک وبےنل اک ہلسلس ایھب متخ ںیہن وہا اھت ہک ںیم ےن ابرے ںیم رضح

اچہپؿ ایل ہک ر اؽ اہلل ریمے وجاب دےنی وک اندنسپ ںیہن ںیھجمس ےگ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ںیم یھب اؿ 

اؿ وک پچ رکا د ا رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  رپ وتمہج وہیئ افر وھتڑی یہ دری ںیم

 رکسماےئ افر رفام ا ہی رضحت اوبرکب یک یٹیب ےہ۔

 نسح نب یلع ولحاین اوبرکب نب رضن دبع نب دیمح دبع وقعیب نب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب اہشب دمحم نب دبعارلنمح نب :  رافی

 احرث نب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗہزار ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص ، حرضت زہزی :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ ث٨َٔیطٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ُِٗضزَاَذ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ًَ و َحسَّ ٤َُِٟباَرٔک  ٩ًَِ  ب٩ِٔ ا ٩ِ یُو٧َُص 

٥ِ أَِنَظِبَضا أَِ٪  َٟ ُت بَٔضا  ٌِ َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ ىَی  ٌِ ٤َِٟ ٔ ٣ِٔث٠َُط فٔی ا ٠َََُبّة اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  أَثَِد٨ُِتَضا 

ھت ذموکرہ دحثی یک رطح دمحم نب دبعاہلل نب زہقار دبعاہلل نب امثعؿ دبعاہلل نب ابمرک، ویسن ، رضحت زرہی ےس اس دنس ےک اس

دحثی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم ہک بج رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت زبنی یک رطػ وتمہج وہںیئ وت رھپ فہ ھجم رپ 

 اغبل ہن آ ںیکس۔

 دمحم نب دبعاہلل نب زہقار دبعاہلل نب امثعؿ دبعاہلل نب ابمرک، ویسن ، رضحت زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سیسہ ًائظہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابی اسا٣ہ ہظا٦ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة  ا٢َ َوَجِسُت فٔی َٛٔتابٔی  َٗ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  َِٟت إِٔ٪ کَاَ٪ َرُسو٢ُ  و َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة 

ِٟیَ  و٢ُ أَی٩َِ أ٧ََا ا ُ٘ ُس َي َّ٘ َٔ ََٟیَت  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  طُ اہللٔ َػل ـَ َب َٗ ا کَاَ٪ یَِومٔی  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٔ ِو٦َ أَی٩َِ أ٧ََا َُّسا اِستِٔبَلاّئ َٟٔیِو٦

ی ی َو٧ََِحٔ  اہللُ بََِْن َسَِحٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب ااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ںیم آج اہکں وہں افر 

اہکں وہں اگ ہی ایخؽ رکےت ںیہ ہک اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک دؿ یک ابرے ںیم ایھب دری ےہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل  لک

 اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ بج ریما دؿ وہا وت اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ریمے ےنیس افر قح ےک درایمؿ فافت دے دی۔

 ، ایب ااسہم اشہؾ دیسہ اعہشئاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1796    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، َقی ہظا٦ ًباز ب٩ ًبساہلل ب٩ زبْر سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ًَبَّازٔ بِ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اَٟحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ٔ  ٔ زُّبَِْر

ِب١َ أَِ٪ ی٤َُو َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ََّضا أَِخبََرِتطُ أ٧َ ِت ًَائَٔظَة أ٧َ َِ ٔلَی َػِسرَٔصا َوأَِػ َت َوصَُو ٣ُِش٨ْٔس إ

 ِ٘ ِٟحٔ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی َواِرَح٤ِىٔی َوأَ ُ٘ َِٟیطٔ َوصَُو َي ٔ ٙٔ إ ٔی  ىٔی بٔاٟزَّٓ

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، رقی اشہؾ ابعد نب دبعاہلل نب زریب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ربخ دیتی ںیہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل

 کی ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ فافت ےس لبق اس احؽ ںیم آراؾ رفام رےہ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے ےنیس ےس
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 اے اہلل ریمی ترفغت رفام افر ھجم رپ رمح رفام افر ےھجم رقیف ایلع ےس الم دے۔



 

 

 ، رقی اشہؾ ابعد نب دبعاہلل نب زریب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ابوَکیب ابواسا٣ہ اب٩ ٤٧ْر، ابواسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبسہ ب٩ س٠امی٪ حرضت ہظا٦ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َةَ  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُٙ ب٩ُِ  َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ح و َحسَّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  َ٪ ک٠ُُّ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ  إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا 

امیلسؿ رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس  اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوبااسہم انب ریمن، اوبااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب

 ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوبااسہم انب ریمن، اوبااحسؼ نب اربامیہ، دبعہ نب امیلسؿ رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌس ب٩ ابزاہی٥، ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ب٩ س :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

 ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ُت إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ََٓش٤ٔ َِٟت  ا َٗ ةٔ  ٧َِیا َواِْلَٔخَ ََّر بََِْن اٟسُّ َّی یَُدْ ٩َِٟ ی٤َُوَت ٧َٔيیٌّ َحً َُّط  ٍُ أ٧َ ٨ُِت أَِس٤َ ُٛ َِٟت  ا َٗ ا٨َّٟٔيیَّ َظَة 

 ٥َ ٌَ َّٟٔذی٩َ أَِن ٍَ ا و٢ُ ٣َ ُ٘ ْة َي َّٟٔذی ٣َاَت ٓٔیطٔ َوأََخَذِتُط بُحَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣ََزٔؿطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟبٔیَِّْن  َػل ًَ اہللُ 

َِّر حٔی٨َئٔذٕ  َو٨ِ٨َُتطُ ُخْ َٓ َِٟت  ا َٗ ا  ّ٘ َٟئَٔک َرٓٔی أٟٔحَْن َوَحُش٩َ أُو َضَسأئ َواٟؼَّ يَْ٘ٔن َواٟظُّ سِّ  َواٟؼِّ

اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم آپ یلص  رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، نب دعس نب اربامیہ،



 

 

اہلل ہیلع فملس ےس انس رکیت یھت ہک وکیئ یبن اس فتق کت وفت ںیہن وہات بج کت ہک اےس داین ںیم رےنہ افر آرخت ںیم اجےن ےک 

ےس آپ ےک ابرے ںیم اایتخر ہن دے د ا اجات رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ِد ِّ 
ّ
ض
ن
ا
َ
 ف
َ

 

 
 
ِب
ّ
ِت 
ب 
َ
ّ

 

نت

ْم نِْم ا
ِ
ه ْ
لَئ 
َ
ع

 ُ
َ
َم اّلّل
َ
ْع

 

ت

َ
 أ
َ

 

 ِب 

 

َ
َ اّل
َ
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ں ںیم ےس افر دصا ںی افر دہشاء ںیم ےس افر کین ف

ولوگں ںیم ےس افر ہی اسرے رتہبنی رقیف ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ںیم ایس فتق ھجمس یئگ ہک آپ یلص 

 اہلل ہیلع فملس وک اایتخر دے د ا ایگ ےہ۔

 رفعج، ہبعش، نب دعس نب اربامیہ، رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو برک ب٩ ابی طبیہ وٛیٍ، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، ابی طٌبہ حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕس  و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ أَبٔی 

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

اوب رکب نب ایب ہیبش فعیک، دیبع اہلل نب اعمذ، ایب ہبعش رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی ابمرہک یک 

 رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 ، دیبعاہلل نب اعمذ، ایب ہبعش رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب رکب نب ایب ہیبش فعیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، اب٩ سٌس ابی جسی ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ْعوہ ب٩ زبْر،  :  راوی

 سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا ٧يی كی زوجہ ٣لہزہ

ٕس َحسَّ  ٌِ ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ثَىٔی  ا٢َ اب٩ُِ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی 



 

 

ًَائَٔظَة َز  ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ ٔ فٔی رَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر ٤َُِٟشیَّٔب َوُْعِ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٠ًََِیطٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َس َّی اہللُ  ِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 َٟ ا َٗ  ٥َ َّی َوَس٠َّ مُّ َحً َٗ َبِف ٧َٔيیٌّ  ِ٘ ٥َِٟ ُي َّطُ  و٢ُ َوصَُو َػٔحیْح إ٧ٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َِٟح٨َّةٔ ث٥َُّ ِت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُسُظ فٔی ا ٌَ ِ٘ یَُزی ٣َ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا ٧َز٢ََ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ َّرُ  أَِطَدَؽ یَُدْ َٓ  َٚ ا َٓ ّة ث٥َُّ أَ ًَ ٠ًََِیطٔ َسا دٔٔذی ُُٔشَی  َٓ ًَلَی  ٥َ َوَرأُِسطُ 

َِٟت  ا َٗ ٠ُُِٗت إّٔذا ََّل َیِدَتاُر٧َا  ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ ًِلَی  َ َٙ اِِل ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اٟزَّٓٔی َٗ ٕٔ ث٥َُّ  ِ٘ ٔلَی اٟشَّ ُظ إ َِٟحٔسیَث  َبََصَ ُِٓت ا ًَائَٔظُة َوَْعَ

َّٟٔذی کَاَ٪ یَُحسِّ  َِٟح٨َّٔة ث٥َُّ یَُد ا َسُظ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ َّی َیَزی ٣َ مُّ َحً َٗ َبِف ٧َٔيیٌّ  ِ٘ ٥ِ يُ َٟ َّطُ  ِؤٟطٔ إ٧ٔ َٗ ًَائَٔظُة ث٨َُا بٔطٔ َوصَُو َػٔحیْح فٔی  َِٟت  ا َٗ َّرُ  ْ

َٟطُ  ِو َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  کَا٧َِت ت٠َِٔک آَٔخُ ک٤َٔ٠َٕة َتک٥ََّ٠َ بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًِلَیَٓ َ َٙ اِِل  ا٠َُّٟض٥َّ اٟزَّٓٔی

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، انب دعس ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب دیعس نب ر بی رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 

یئ یبن اس فتق اہنع یبن یک زفہج رہطمہ ےن رفام ا ر اؽ اہلل اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس دنترتس ےھت رفامےت ںیہ ہک وک

کت اس داین ےس رتصخ ںیہن وہات بج کت ہک اےس تنج ںیم اس اک اقمؾ ہن داھک د ا اجےئ رھپ اایتخر ہن دے د ا اجےئ دیسہ اعہشئ 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک بج ر اؽ اہلل ےک فاصؽ اک فتق آ ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رس ابمرک ریمی راؿ رپ اھت 

 اہلل ہیلع فملس رپ ھچک دری یشغ اطری ریہ رھپ اافہق وہا افر آپ ےن اینپ اگنہ تھچ یک رطػ یک رھپ رفام ا اے اہلل ےھجم رقیف آپ یلص

اایتخر ںیہن  ایلع ےس الم دے دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اس فتق ںیم ےن اہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ

 فہ دحثی  اد آ یئگ وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ تحص ف دنتریتس یک احتل ںیم ایبؿ رفامیئ یھت ہک یسک یبن یک رفامیئ ےگ افر ےھجم

رفح اس فتق کت ضبق ںیہن یک یئگ بج کت ہک اےس تنج ںیم اس اک اقمؾ ہن داھک د ا اجےئ رھپ اےس اایتخر ہن دے د ا اجےئ دیسہ 

(  اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت
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ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن وج ابت رفامیئ اس اک آرخی ہملک ہی اھت ہک آپ ےن رفام ا )ا

 اے اہلل ےھجم رقیف ایلع ےس الم دے۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، انب دعس ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب دیعس نب ر بی رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل اہنع یبن یک زفہج رہطمہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس، ابی نٌی٥ ًبس ابونٌی٥ ًبساٟواحس ب٩ ای٩٤ اب٩ ابی ٠٣یٜہ ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س سیسہ  :  راوی



 

 

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٩ًَِ أَبٔی ص٤َُا  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس لِٔکَ ًَ ث٨ََا  َِٟح٨َِولٔیُّ و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ًَِبُس  َحسَّ ث٨ََا  ِی٥ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو نُ ًَِبْس َحسَّ ا٢َ  َٗ ِی٥ٕ  ٌَ نُ

َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٕس  أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی َِٟواحٔٔس ب٩ُِ أَی٩َ٤َِ َحسَّ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 ََ َد أََِقَ َّی  إَٔذا ََخَ ا َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌّ طُ َج٤ٔی ٌَ َجَتا ٣َ رَخَ َٓ َؼَة  ِٔ ًَائَٔظَة َوَح ًَلَی  ًَُة  ُِْٟقِ َلاَرِت ا َٓ ٠ًََِیطٔ بََِْن نَٔشائٔطٔ  اہللُ 

ائَٔظَة أَََّل  ٌَ ٔ َؼُة ٟ ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ َضا  ٌَ ُث ٣َ ًَائَٔظَة یََتَحسَّ  ٍَ ٥َ إَٔذا کَاَ٪ بٔا٠َِّٟی١ٔ َساَر ٣َ ُب َوَس٠َّ َٛ ٌْٔرٔی َوأَِر ِی٠ََة َب بَْٔن ا٠َّٟ َٛ َتزِ

 ٔ ٌْٔر ًَلَی َب َؼُة  ِٔ َؼَة َوَرَٛٔبِت َح ِٔ ٔ َح ٌْٔر ًَلَی َب ًَائَٔظُة  َٛٔبِت  َِٟت بَلَی رَفَ ا َٗ َٓت٨َُِوزٔی٩َ َوأ٧َُِوزُ  ٌَْٔرٔک  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َب َٓ ًَائَٔظَة   

 ٔ ًَائ ٔلَی َج١ٔ٤َ  ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َػل َّ٤٠َ َٓ اَرِت  َِ َٓ ًَائَٔظُة  َسِتُط  َ٘ َت ِٓ ا َٓ َّی ٧َزَُٟوا  َضا َحً ٌَ ٥َ ث٥َُّ َساَر ٣َ َش٠َّ َٓ َؼُة  ِٔ ٠َِیطٔ َح ًَ َظَة َو

ّة َت٠َِسُُىٔ  بّا أَِو َحیَّ ًَِْقَ ًَلَیَّ  و٢ُ َیا َربِّ َس٠ِِّم  ُ٘ ١ُ رِٔج٠ََضا بََِْن اِْلٔذَِٔخٔ َوَت ٌَ ٠َِت َتِح ٌَ ُٗو٢َ ی َرُسوَُٟک َو ٧َزَُٟوا َج ٍُ أَِ٪ أَ ََّل أَِسَتٔلی

ُط َطِیّئا َٟ 

ت کہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع
مل
 ریض ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، ایب میعن دبع اوبمیعن دبعاولادح نب انمی انب ایب 

 اینپ ازفاج رہطمات ےک درایمؿ رقہع اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل بج رشتفی ےل اجےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ادنازی رکےت اکی رمہبت رقہع ےھجم اعہشئ افر رضحت ہصفح ےک انؾ ت ال وت مہ دفونں ایھٹک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ت ںیل افر 

 رکےت وہےئ ےتلچ ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج رات وک رفس رکےت ےھت وت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اسھت ابںیت

رضحت ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس ےنہک  ںیگ ایک آج یک رات وت ریمے افٹن رپ  اار ںیہن وہ 

ں ںیہن وت اجیت افر ںیم ریتے افٹن رپ  اار وہ اجؤں وت یھب دےھکی افر ںیم یھب دوھکیں یگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ویک

رضحت اعہشئ رضحت ہصفح ےک افٹن رپ  اار وہ ںیئگ افر رضحت ہصفح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک افٹن رپ  اار ںیہ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مالؾ ایک رھپ رضحت ہصفح ےک اسھت یہ  اار وہ رک لچ زپے اہیں کت ہک اکی ہگج ارتے دیسہ اعہشئ 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہن اپ ا وت اںیہن ریغت آیئ رھپ بج فہ ارتںی وت اےنپ اپؤں اذرخ اھگس ںیم امرےن  ںیگ  ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن

افر ےنہک  ںیگ اے رپفرداگر ھجم رپ وھچب  ا اسپن طلسم رک دے وج ےھجم ڈس ےل فہ ریتے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ افر ںیم 

 ۔اںیہن ھچک ےنہک یک اطتق ںیہن ریتھک

ت کہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
مل
ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح، ایب میعن دبع اوبمیعن دبعاولادح نب انمی انب ایب 

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیس

     1802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب س٠امی٪ اب٩ بًل٢ ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ِبٔس اٟزَّ  َحسَّ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ًَ ِح٩ٔ٤َ 

ًَلَی  ًَائَٔظَة   ١ُ ـِ َٓ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ٣َأٟٕک  ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلَی َسائٔز َّرٔیسٔ  ١ٔ اٟث ـِ َٔ َٛ  ا٨َِّٟشأئ 

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ انب البؽ دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

  ماؾ  ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک دیسہ

 

لی ت

 

ض
ف
اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک 

  ماؾ اھکونں رپ۔

 

لی ت

 

ض
ف
 توروتں رپ ایسی ےہ اسیج ہک رثدی اھکےن یک 

دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امیلسؿ انب البؽ دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1803    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ جٌرف ٗتیبہ ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ ححز اس٤ٌی١ ي٨ٌو٪  :  راوی

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

رَفٕ ح و َحسَّ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا 

٠ًََیِ يَ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ص٤َُا  ٕس لِٔکَ ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ َِٟیَص فٔی ٌِ طٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو

٥َ َوفٔی َحٔسیٔث إِٔس٤َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َحٔسیثٔض٤َٔا َس٤ٔ َّطُ َس٤ٔ  ٌٔی١َ أ٧َ

و ؿ نب رفعج ہبیتق دبعازعلسی انب دمحم دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 

ت عی

ےن ییحی نب ییحی، ہبیتق نب رجح اامسلیع 

ِة یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ نکیل اؿ دفونں رفاوتیں ںیم 

ْ
ت 
َ ل
َ
ُ ع
َ
ِ یَّلَص اّللّ

َ
وُسَؽ اّللّ

َ
ُ ر

 

ِعْت
م َ
س



 

 

اکِلٍ ےک اافلظ ںیہ۔
َ
 م
َ

 

ْ سَنَ ب 
َ
َع أ

ِ م َ
س

 
ُ
َة
ّ

 

ب
َ
مَّلَسَ ےک اافلظ ںیہن ںیہ افر اامسلیع یک رفاتی ںیم أ

َ
 ف

و ؿ نب رفعج ہبیتق دبعازعلسی انب دمحم دبعاہلل نب دبعارلنمح، رضح :  رافی

 

ت عی

ت اسن ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، ہبیتق نب رجح الیعمس 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠امی٪ يٌلی ب٩ ًبیس زَکیا، طٌيی، ابوس٤٠ہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ َزََکٔ  لَی ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ٌِ َ٪ َوَي ِبُس اٟزَّحٔی٥ٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة یَّاَئ  ٔيیِّ  ٌِ اٟظَّ

 ًَ  ُ أ ََٟضا إٔ٪َّ ٔجبِرٔی١َ َيِْقَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَِتُط أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ََّضا َحسَّ ًَائَٔظَة أ٧َ ٠َِیطٔ ٩ًَِ  ًَ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَل٦َ  ٠َِیٔک اٟشَّ

ًَل٦ُ َوَرِح٤َُة اہللٔ   اٟشَّ

ارلمیح نب امیلسؿ یلعی نب دیبع زرک ا، یبعش، اوبہملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ایبؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبع

اہلل رکیت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفام رضحت ربجالیئ ےھجت مالؾ ےتہک ںیہ دیسہ اعہشئ ریض 

 رپ یھب مالیتم افر اہلل یک رتمح وہ۔اعتٰیل اہنع ےن رفام

 

 

 اہلل ینعی ربجی

 

مة
خ
  ا ںیم ےن رعض ایک فہیلع االسلؾ ف ر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعارلمیح نب امیلسؿ یلعی نب دیبع زرک ا، یبعش، اوبہملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1805    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ئظہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زَکیا، ابی زئسہ ًا٣ز ابوس٠٤ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سیسہ ًا :  راوی

ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یَّاُئ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َزََکٔ ٤ًَُِٟلئٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََاظ إِٔسَح ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة و َحسَّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ًَا٣ّٔزا َي  

َّی ا ثَِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَائَٔظَة َحسَّ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ًَ ََٟضا ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٤َٔاب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ہللُ 

ملہ نب دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ایبؿ رکیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس ذموکرہ دحوثیں یک 
س
ااحسؼ نب اربامیہ، زرک ا، ایب زدئاہ اعرم اوب



 

 

 رطح رفام ا۔

ملہ نب دبع :  رافی
س
 ارلنمح دیسہ اعہشئااحسؼ نب اربامیہ، زرک ا، ایب زدئہ اعرم اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسبان ب٩ ٣ح٤س، حرضت زَکیا :  راوی

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  یَّاَئ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ َزََکٔ ٕس  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَِسَباُن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ إِٔسَح  و َحسَّ

 فاتی لقن یک۔ااحسؼ نب اربامیہ، اابسط نب دمحم، رضحت زرک ا ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح ر

 ااحسؼ نب اربامیہ، اابسط نب دمحم، رضحت زرک ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دصہقی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط  ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائُٔع صََذا ٔجبِرٔی١ُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ  ٥َ یَا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

٠َِیٔک اٟشَّ  ًَ أُ  َِٟت َوصَُو یََزی ٣َا ََّل أََریَيِْقَ ا َٗ ًَل٦ُ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ٠ُِت َو ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ  ًَل٦َ 

 دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک

ؽ اہلل ےن رفام ا اے اعہشئ رضحت ربجالیئ ںیہ ےھجت مالؾ ےتہک ںیہ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج رہطمہ رفامیت ںیہ ہک ر ا

 اہلل رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس فہ دےتھکی 

 

مة
خ
ںیہ ہک وج رفامیت ںیہ ںیم ےن اہک فہیلع االسلؾ ف ر

 ںیم ںیہن دیتھکی۔

 اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، اوبہملس نب دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دحثی اؾ زرع ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ذرک ےک ایبؿ ںیمدحثی اؾ زرع ےک

     1808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌس اح٤س ب٩ حباب ًیسٰی اب٩ ححز ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ٔسیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َج٨َا ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ث٨ََا َحسَّ ث٨ََا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٕ َحسَّ ُى َّٔلب٩ِٔ حُِحز ِٔ ٩ًَِ ًٔیَسی َوا٠َّٟ ص٤َُا  ٕب لِٔکَ

َِٟت َج٠ََص إِٔحَسی  ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ َوَة  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ُْعِ ًَ ٩ًَِ أَخٔیطٔ  َوَة  اَصِسَ٪ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ٌَ َت َٓ َة ا٣َِزأَّة  ًَرِشَ

ًَلَی َرأِٔض َوَت  َُٓثٕ  َِٟح٥ُ َج١ٕ٤َ  َِٟت اِِلُولَی َزِوظٔی  ا َٗ ِسَ٪ أَِ٪ ََّل یَُِٜت٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ أَِخَبارٔ أَِزَوأجض٩َّٔ َطِیّئا  َٗ ا  َجَب١ٕ َوِْعٕ ََّل َسِض١ْ ٌَ

 ُٖ ِّی أََخا ٔن ا٧َٔیُة َزِوظٔی ََّل أَبُثُّ َخبََرُظ إ َِٟت اٟثَّ ا َٗ  ١َ َ٘ َٓی٨َُِت ُْرَِتَقی َوََّل َس٤ْْٔن  َِٟت  َٓ ا َٗ ُظ أَذَُِکِ ًَُحَزُظ َوبَُحَزُظ  أَِ٪ ََّل أََذَرُظ إِٔ٪ أَذَُِکِ

ُة َزِوظٔی ک٠ََِی١ٔ تٔضَ  ٌَ َِٟت اٟزَّابٔ ا َٗ  ِٙ َّ٠ًَ ُ ِٙ َوإِٔ٪ أَِسُِٜت أ ِٙ أُك٠ََّ ُٙ إِٔ٪ أ٧َِٔل َظ٨َّ ٌَ ِٟ أَٟثُة َزِوظٔی ا َة َوََّل اٟثَّ َٓ ا٣ََة ََّل رَحَّ َوََّل َُقَّ َوََّل ٣ََدا

ازَٔسُة َزِوظٔ َسآ٣ََة  َِٟت اٟشَّ ا َٗ ًَضَٔس  ا  َّ٤ًَ َد أَٔسَس َوََّل َيِشأ٢َُ  َٓضَٔس َوإِٔ٪ ََخَ َِٟدا٣َٔشُة َزِوظٔی إِٔ٪ َزَخ١َ  َِٟت ا ا َّٕ َوإِٔ٪ َٗ َٟ ی إِٔ٪ أَک١ََ 

ةُ  ٌَ ابٔ َِٟت اٟشَّ ا َٗ َِٟبثَّ  ٥َ٠َ ا ٌِ َّٕ َٟٔی َٜ َّٕ َوََّل یُؤُٟخ اِل َت ِٟ ٍَ ا َّٕ َوإِٔ٪ اِؿَلَح َب اِطَت اُئ ک١ُُّ  رَشٔ َٗ ًََیایَاُئ كََبا َزِوظٔی ََُیایَاُئ أَِو 

٤َِٟصُّ  َِٟت اٟثَّا٨َ٣ُٔة َزِوظٔی اٟزِّیُح رٔیُح َزِر٧َٕب َوا ا َٗ َٟٔک  ٍَ لُِکًّ  ٠َّٔک أَِو َج٤َ َٓ َٟطُ َزاْئ َطحَّٔک أَِو  ُة  َزإئ  ٌَ أس َِٟت اٟتَّ ا َٗ ٣َصُّ أَِر٧َٕب 

ٔ كَؤی١ُ ا٨ِّٟ  ٤ٌَٔاز ِٟ ٍُ ا ةُ َزِوظٔی ٣َأْٟک َو٣َا ٣َأْٟک َزِوظٔی َرٓٔی ارٔشَ ٌَ ِٟ َِٟت ا ا َٗ ِٟبَِیٔت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟازٔی  یُب ا ٔ ََقٔ ًَٔوی٥ُ اٟز٣ََّاز  ٔ َحاز

ٔ أَيِ  ٤ِٟٔزَِصز ٩َ َػِوَت ا ٌِ ٤ََِٟشارٔٔح إَٔذا َس٤ٔ ٠ٔیًَلُت ا َٗ ٤ََِٟبارٔٔک  ثَْٔراُت ا َٛ َُٟط إٔب١ْٔ  َُّض٩َّ َصَوا٣َأْٟک َخِْْر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ٩َّ أ٧َ َِٟت َ٘ ا َٗ ُٟٔک 

َسیَّ َو  ـُ ًَ َٕ أ٧ََاَض ٩ِ٣ٔ حُلٓٔیٕ أُذُنَیَّ َو٣ََْلَ ٩ِ٣ٔ َطِح٥ٕ  ٤َا أَبُو َزِر َٓ  َٕ َة َزِوظٔی أَبُو َزِر ًَرِشَ َِٟحازَٔیَة  ٔسی ا ِٔ ٔلَیَّ َن َبَحَحِت إ َٓ َحىٔی  بَحَّ

٠َىٔی فٔی أَص١ِٔ َػضٔی١ٕ َوأَكٔیٕم  ٌَ َح َٓ  ٕ ٓٙ أََتَؼبَُّح  َوَجَسنٔی فٔی أَص١ِٔ ٨َُُِی٤َٕة بٔٔظ َٓ ُُٗس  بَُّح َوأَِر َٗ ُ ًَل أ َٓ ُٗو٢ُ  ٨ٌَِٔسُظ أَ َٓ  ٕ ٓٙ َوَزائٕٔص َو٨َ٣ُ

 َٕ َشاْح اب٩ُِ أَبٔی َزِر َٓ َٕ ًُُٜو٣َُضا َرَزاْح َوبَِیُتَضا  ٤َا أ٦ُُّ أَبٔی َزِر َٓ  َٕ ٨َُّح أ٦ُُّ أَبٔی َزِر َ٘ أََت َٓ ُب  ٤ََش١ِّ َوأرَِشَ َٛ ُط  ٌُ َح ـِ ٣َ َٕ ٤َا اب٩ُِ أَبٔی َزِر َٓ  

َضا َو٠٣ِٔ َط  َُ أ٣ُِّ َُ أَبٔیَضا َوكَِو َٕ كَِو ٤َا ب٨ُِٔت أَبٔی َزِر َٓ  َٕ ٔ ب٨ُِٔت أَبٔی َزِر ة َِٟحرِفَ َُ ا طُ ذَٔرا ٌُ ٔ ُئ َٛٔشائَٔضا َوَُِیُى َجاَرتَٔضا ِلَبٕة َويُِظب

َٕ ََّل َتبُثُّ َحٔسیَث٨َا َتِبثٔیّثا َوََّل ت٨َُ  ٤َا َجارَٔیُة أَبٔی َزِر َٓ  َٕ َد َجارٔیَُة أَبٔی َزِر َِٟت ََخَ ا َٗ ٔظیّظا  ٌِ ُث ٣َْٔرَت٨َا َت٨ِ٘ٔیّثا َوََّل َت٤َِْلُ بَِیت٨ََا َت ِّ٘

َبأ٪ ٩ِ٣ٔ َتِحٔت َخَِصٔ  ٌَ ِضَسی٩ِٔ ی٠َِ َٔ ِٟ ََٟضا کَا ََٟسأ٪  َضا َو ٌَ ٠َقَٔی ا٣َِزأَّة ٣َ َٓ َٕ َواِِلَِوكَاُب ت٤َُِدُف  ىٔی أَبُو َزِر َ٘ َل٠َّ َٓ ا٧ََتِْٔن  َصا بٔز٣َُّ



 

 

 َ٨ َٓ ََٜحَضا  َ ًَِلانٔی ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َو٧ َ ٤ّا ثَزٔیًّا َوأ ٌَ ًَلَیَّ َن ا َوأََراَح  یًّ یًّا َوأََخَذ َخلِّ یًّا َرَٛٔب رَشٔ َسُظ َرُجًّل رَسٔ ٌِ ا٢َ کُلٔی َِٜحُت َب َٗ  َرائَٔحٕة َزِوّجا 

َز آ٧َٔیٔة  َِ َّ أَِػ ًَِلانٔی ٣َا ب٠ََ ُت ک١َُّ َطِیٕئ أَ ٌِ ٠َِو َج٤َ َٓ َٕ َو٣ْٔرٔی أَص٠َِٔک  َّی اہللُ أ٦َُّ َزِر ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  َٕ أَبٔی َزِر

 َٕ َٕ ِٔل٦ُِّ َزِر َبٔی َزِر أ َٛ َٟٔک  ٨ُِت  ُٛ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

رںیت یلع نب رجح دعس ادمح نب ةحب ٰیسیع انب رجح ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ایگرہ تو

آسپ ںیم ہی اعمدہہ رک ےک ںیھٹیب ہک اےنپ اےنپ اخفدنفں اک وپرا وپرا حیحص حیحص احؽ ایبؿ رکںی وکیئ ابت ہن اپھچںیئ اؿ ںیم ےس یلہپ 

تورت ےن اہک ہک ریما اخفدن اناکرہ ےلتپ دےلب افٹن یک رطح ےہ افر وگتش یھب تخس دوشار زگار اہپڑ یک وچیٹ ہپ راھک وہا وہ ہک ہن اہپڑ 

 راہتس آاسؿ وہ ہک سج یک فہج ےس اس رپ ھڑانھ نکمم وہ افر ہن یہ فہ وگتش ااسی وہ ہک ڑبی رتق ااھٹ رک اےس ااترےن یک وکشش یک اک

اجےئ۔ دفرسی تورت ےن اہک ںیم اےنپ اخفدن یک ایک ربخ ایبؿ رکفں ےھجم ہی ڈر ےہ ہک ارگ ںیم اس ےک بیع ذرک رکان رشفع رک دفں وت 

وھچڑفں افر ارگ ذرک رکفں وت اس ےک اظرہی افر ابینط اسرے بیع ذرک رک ڈاولں۔ رسیتی تورت ےنہک یگل ہک ریما یسک بیع اک ذرک ہن 

اخفدن مل ڈگنیھ ارگ ںیم یسک ابت ںیم وبؽ زپفں وت ےھجم الطؼ وہ اجےئ افر ارگ اخومش روہں وت یکٹل روہں۔ وچیھت تورت ےن اہک 

ہن رسد ہن اس ےس یسک مسق اک ڈر افر ر ج۔ اپوچنںی تورت ےن اہک ریما اخفدن بج رھگ ںیم  ریما اخفدن اہتہم یک رات یک رطح ےہ ہن رگؾ

 دالخ وہات ےہ وت فہ اتیچ نب اجات ےہ افر بج ابرہ اتلکن ےہ وت ریش نب اجات ےہ افر رھگ ںیم وج ھچک وہات ےہ افر اس ابرے ںیم وپھچ ھچگ

 ےہ وت بس زہپ رک اجات ےہ افر ارگ اتیپ ےہ وت بس ھڑاھ اجات ےہ افر بج  اتٹی ےہ ۔ یٹھچ تورت ےن اہک ریما اخفدن ارگ اھکات ںیہن رکات

وت االیک یہ ڑپکے ںیم ٹیل اجات ےہ ریمی رطػ اہھت ںیہن ڑباھات اتہک ریمی رپادنگی اک ملع وہ۔ اسوتںی تورت ےن اہک ریما اخفدن 

 رک اتکس داین یک رہ امیبری اس ںیم ےہ افر تخس زماج ااسی ہک ریما رتسبمہی ےس اعزج انرمد افر اس دقر ےب فوقػ ےہ ہک فہ ابت یھب ںیہن

رس وھپڑ دے  ا ریما مسج زیمخ رک دے  ا دفونں رک ڈاےل۔ آوھٹںی تورت ےنہک یگل ہک ریما اخفدن وخوبش ںیم زرفعاؿ یک رطح اتکہم ےہ 

فاال دراز دق فاال ڑبا یہ امہمؿ وناز اس اک رھگ سلجم افر وھچےن ںیم رخوگش یک رطح رنؾ ےہ۔ ونںی تورت ےن اہک ریما اخفدن دنلب اشؿ 

افر داراوشملر ےک رقبی ےہ۔ د اںی تورت ےنہک یگل ہک ریما اخفدن امکل ےہ افر ںیم امکل یک ایک اشؿ ایبؿ رکفں ہک اس ےک افٹن 

 آفاز ےتنس ںیہ وت ھجمس اجےت ںیہ اس دقر ز ادہ ںیہ وج اکمؿ ےک رقبی اھٹبےئ اجےت ںیہ رچااگہ ںیم مک یہ رچےت ںیہ فہ افٹن ابےج یک

ہک الہتک اک فتق رقبی آ ایگ ےہ۔ ایگروہںی تورت ےنہک یگل ہک ریما اخفدن اوبزرع ےہ ںیم اوبزرع یک ایک اشؿ ایبؿ رکفں ہک 

 اےنپ زویرفں ےس اس ےن ریمے اکؿ اکھج دےئ افر رچیب ےس ریمے ابزف رھب دےیئ افر ےھجم ااسی وخش راتھک ےہ ہک وخد دنسپی ںیم ںیم

آپ وک وھبےنل یگل ےھجم اس ےن اکی ا ےس رغبی رھگاےن ںیم اپ ا اھت ہک وج ڑبی کشم ےس رکبویں رپ زگر افاقت رکےت ےھت افر رھپ 

ےھجم اےنپ وخاحشؽ رھگاےن ںیم ےل آ ا ہک اہجں وھگڑے افٹن یتیھک ابڑی ےک ک ل افر اسکؿ وموجد ےھت افر فہ ےھجم یسک ابت رپ ںیہن 



 

 

 دؿ ھڑوہ کت  ایت ریتہ افر وکیئ ےھجم د ا ںیہن اتکس اھت افر اھکےن ےنیپ ںیم اس دقر رفایخ ہک ںیم وخب ریس وہ رک وھچڑ ڈااتٹن اھت ںیم

دیتی اوبزرع یک امں الھب اس یک ایک رعتفی رکے اس ےک ڑبے ڑبے ربنت رہ فتق رھبے ےک رھبے رےتہ ںیہ اس رھگ ڑبا اشکدہ 

 ےنہک ہک فہ یھبک ااسی دالب التپ رھچریے مسج فاال ہک اس ےک اسےن اک ہصح رنؾ انزک اشک  ا ولتار ےہ افر اوبزرع اک اٹیب الھب اس ےک ایک

یک رطح ابرکی رکبی ےک ےچب یک اکی دتس ےس اس اک ٹیپ رھبےن ےک ےئل اکیف اوبزرع یک یٹیب ہک اس یک ایک ےنہک ہک فہ اینپ امں یک 

 یھت اوبزرع یک ابدنی اک یھب ایک نامؽ ایبؿ رکفں ہک رھگ یک ابت فہ یھبک ابرہ اج رک اتدعبار ابپ یک رفامربندار ومیٹ اتزی  انک یک نلج

ںیہن یتہک یھت اھکےن یک زیچ ںیم ریغب ااجزت ےک رخچ ںیہن رکیت یھت افر رھگ ںیم وکڑا رکٹک عمج ںیہن وہےن دیتی یھت ہکلب رھگ اصػ 

 رےہ ےھت اوبزرع رھگ ےس ےلکن راےتس ںیم اکی تورت زپی وہیئ یلم سج رھتسا ریتھک یھت اکی دؿ حبص ہکبج دفدھ ےک ربنت ولباےئ اج

یک  رم ےک ےچی ےتیچ یک رطح دف ےچب دف اانرفں ےس لیھک رےہ ےھت سپ فہ تورت اےس ھچک ایسی دنسپ آ یئگ ہک اس ےن ےھجم الطؼ دے 

وج ہک وسہشار ےہ افر ہپس اسالر ےہ اس ےن ےھجم دی افر اس تورت ےس اکنح رک ایل رھپ ںیم ےن یھب اکی رشفی رسدار ےس اکنح رک ایل 

تہب یس وتمعنں ےس ونزا افر رہ مسق ےک اجونرفں اک اکی اکی وجڑا اس ےن ےھجم د ا افر ہی یھب اس ےن اہک ہک اے اؾ زرع وخد یھب اھک 

 رک ولں وت رھپ یھب فہ اوبزرع یک افر اےنپ ےکیم ںیم یھب وج ھچک اچےہ جیھب دے نکیل ابت ہی ےہ ہک ارگ ںیم اس یک اسری اطعؤں وک ااھٹک

وھچیٹ ےس وھچیٹ اطع ےک ربارب ںیہن وہ یتکس دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس رفام ا ںیم یھب ریتے 

ر ح ہک اوبزرع اؾ زرع ےک ےئل ےہ۔
سغ
د 

 ےئل ایس رطح ےس وہں 

  رجح ٰیسیع نب ویسن، اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعیلع نب رجح دعس ادمح نب ةحب ٰیسیع انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دحثی اؾ زرع ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     1809    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ٣وسٰی ب٩ اس٤ٌی١ سٌیس ب٩ س٤٠ہ ہظا٦ ب٩ ْعوہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیُس ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َس ٌٔی١َ َحسَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ إِٔس٤َ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨َٔیطٔ ا َوَة بَٔضَذا و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  صَٔظا٦

 ِ َُْ ٔ ٔ اِْلِٔس٨َاز ا٢َ َؤػرِفُ رَٔزائَٔضا َوَخِْرُ ن َٗ ٤ََِٟشارٔٔح َو ٠ٔیًَلُت ا َٗ ا٢َ  َٗ ٥ِ َيُظکَّ َو َٟ اُئ َو َٗ ًََیایَاُئ كََبا ا٢َ  َٗ َّطُ  ًَِْقُ َر أ٧َ َشائَٔضا َو

ًَِلانٔی ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َذابَٔحٕة َزِوّجا ا٢َ َوأَ َٗ ُث ٣َْٔرَت٨َا َت٨ِ٘ٔیّثا َو ُ٘ ا٢َ َوََّل َت٨ِ َٗ  َجاَرتَٔضا َو

یلع ولحاین ومٰیس نب اامسلیع دیعس نب ہملس اشہؾ نب رعفہ ےس ایس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس فتق ںیم  نسح نب

 لومعیل وظفلں اک رد ف دبؽ ےہ۔



 

 

 نسح نب یلع ولحاین ومٰیس نب الیعمس دیعس نب ہملس اشہؾ نب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ب٩ سٌس اب٩ یو٧ص ٟیث، ًبساہلل ب٩ ًیبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ  :  ویرا

 َقشی تیِم ٣شور ب٩ ٣رخ٣ہ

ا٢َ ابِ  َٗ ٕس  ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ص٤َُا  ٌٔیٕس لِٔکَ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َو ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  َِٟیْث  ٩ُ َحسَّ ث٨ََا  یُو٧َُص َحسَّ

٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َرِخَ  َِّیِٔمُّ أَ٪َّ ا ٔشیُّ اٟت ُِْٟقَ ََٜة ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ٣ََة َحسَّ

ٔ َوصُوَ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًََٓل  اہللُ  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب  ُٜٔحوا اب٨ََِتُض٥ِ  ٔ اِسَتأَِذ٧ُونٔی أَِ٪ ی٨ُِ ٤َُِِْٟٔرة ٔ ب٩ِٔ ا و٢ُ إٔ٪َّ بَىٔی صَٔظا٦ ُ٘ َي

َٙ اب٨ًَِٔی َو  َُٟض٥ِ إَّٔلَّ أَِ٪ یُٔحبَّ اب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب أَِ٪ یَُل٠ِّ ُض٥ِ ث٥َُّ ََّل آَذُ٪  َٟ َُٟض٥ِ ث٥َُّ ََّل آَذُ٪  َٜٔح آَذُ٪  ْة ٣ٔىِّی  ی٨َِ ٌَ ـِ ٤ََّا اب٨ًَِٔی َب إ٧ٔ َٓ اب٨ََِتُض٥ِ 

 َیزٔیبُىٔی ٣َا َرابََضا َویُِؤذٔیىٔی ٣َا آَذاَصا

ت کہ رقیش یمیت وسمر نب رخمہم ایب
مل
 ت د  اہلل نب ایب 

عب
ؿ ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ہبیتق نب دیعس، ثیل، نب دعس انب ویسن ثیل، دبعاہلل نب 

 وک ربنم رپ رفامےت وہےئ انس ہک اشہؾ نب ریغمہ ےن ھجم ےس اینپ یٹیب ےک اکنح رضحت یلع ریض اہلل رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل

 اعتٰیل ہنع نب ایب اطبل یک ااجزت امیگن وت ںیم اؿ وک ااجزت ںیہن دفں اگ رھپ ںیم اؿ وک ااجزت ںیہن دفں اگ رگم ہی ہک اوباطبل ےک ےٹیب

افر اؿ یک یٹیب ےس اکنح رکںی ویکہکن ریمی یٹیب ریما اکی ڑکٹا ےہ ےھجم کش ںیم ڈااتل ےہ وج ہک یلع ریمی یٹیب وک الطؼ دانی دنسپ رکںی 

 اےس کش ںیم ڈااتل ےہ فیلکت دیتی ےہ ےھجم فہ زیچ ہک وج اےس فیلکت دیتی ےہ۔

 ت د اہلل نب  :  رافی
عب
ت کہ رقیش یمیت وسمر نب ادمح نب دبعاہلل نب ویسن ہبیتق نب دیعس، ثیل، نب دعس انب ویسن ثیل، دبعاہلل نب 

مل
ایب 

 رخمہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1811    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٤ٌ٣ز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ہذلی سٔیا٪، ٤ًزو اب٩ ابی ٠٣یٜہ حرضت ٣شورہ ب٩ ٣رخ٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُیِ  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُِٟضَذلٔیُّ َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٕ إِٔس٤َ ٤َز ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ًَ َحسَّ ا٢َ ََٜة  َٗ ٣ََة  ٤ِِٟٔشَورٔ ب٩ِٔ ٣َرِخَ ٩ِ ا

ْة ٣ٔىِّی یُِؤذٔیىٔی ٣َا آَذاَصا ٌَ ـِ َٓاك٤َُٔة َب ٤ََّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ 

ت کہ رضحت وسمرہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رخمہم ریض ا
مل
ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرمعم، اامسلیع نب اربامیہ، ذہیل ایفسؿ، رمعف انب ایب 

 ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا افہمط ریما ڑکٹا ےہ ےھجم فیلکت دیتی ےہ فہ زیچ ہک وج اےس فیلکت دیتی ےہ۔

ت کہ رضحت وسمرہ نب رخمہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مل
 اوبرمعم، اامسلیع نب اربامیہ، ذہیل ایفسؿ، رمعف انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بی وٟیس ب٩ ٛثْر، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ح٠ح٠ہ زولی، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشْناح٤س ب٩ ح٨ب١، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ا :  راوی

ٕ َحسَّ  ثْٔر َٛ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َح٨َِب١ٕ أَِخبََر٧َا َي ٤ِزٔو ب٩ِٔ َح٠َِح٠ََة َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ

َؤلٔیُّ أَ٪َّ  ٤َِٟٔسی٨ََة ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس َیزٔیَس بِ اٟسُّ ٔس٣ُوا ا َٗ َُّض٥ِ حَْٔن  ثَُط أ٧َ ُِٟحَشِْٔن َحسَّ ًَلٔیَّ ب٩َِ ا ثَُط أَ٪َّ  َت١َ اب٩َِ ٔطَضإب َحسَّ ِ٘ اؤَیَة ٣َ ٌَ ٩ٔ ٣ُ

 َٟ َٟطُ ص١َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٣ََة  ٤ِِٟٔشَوُر ب٩ُِ ٣َرِخَ ََٟ٘ٔیطُ ا ٨ُِض٤َا  ًَ ًَلٓٔیٕ َرضَٔی اہللُ  ُِٟحَشِْٔن ب٩ِٔ  َٟطُ ََّل ا ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ َحاَجٕة َتأ٣ُِزُنٔی بَٔضا  َٝ إ

 ِٟ َٝ ا ٠َٔب ِِ ُٖ أَِ٪ َي ِّی أََخا إٔن َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  َٕ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلیَّ َسِی ٌِ ُط َص١ِ أ٧ََِت ٣ُ َٟ ا٢َ  َٟئ٩ِٔ َٗ ٠َِیطٔ َوای٥ُِ اہللٔ  ًَ ِو٦ُ  َ٘

ًَِلِیت٨َٔیطٔ ََّل یُِد٠َ  َش٤ٔ أَ َٓ اك٤ََٔة  َٓ ًَلَى  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َخَلَب ب٨َِٔت أَبٔی َجِض١ٕ  ٔسی إٔ٪َّ  ِٔ َّ َن َّی َتِب٠ُ َِٟیطٔ أَبَّسا َحً ٔ ُت َرُسو٢َ ُؽ إ ٌِ

 ٔ ٔ َصَذا َوأ٧ََا یَِو٣َئ ًَلَى ٨ِ٣ٔبَرٔظ  َٝ ٔ ٥َ َوصَُو یَِدُلُب ا٨َّٟاَض فٔی َذٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ِّی اہللٔ َػل ٔن اك٤ََٔة ٣ٔىِّی َوإ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ٕذ ٣ُِحَت٥ْٔ٠ 

٠َِیطٔ فٔی ٣َُؼاصَ  ًَ أَثِىَی  َٓ ًَِبٔس َط٤ِٕص  َٟطُ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ا٢َ ث٥َُّ َذََکَ ٔػِضّزا  َٗ تََن فٔی زٔی٨َٔضا  ِٔ ُٖ أَِ٪ ُت ا٢َ أََتَدوَّ َٗ أَِحَش٩َ  َٓ َزتٔطٔ إٔیَّاُظ 

 َ أَِوف َٓ ًََسنٔی  ىٔی َوَو َٗ ََٓؼَس ثَىٔی  َّ َحسَّ ٍُ ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ِٜٔ َواہللٔ ََّل َتِحَت٤ٔ ا٣ّا َوَل ٦ُ َحًَلَّّل َوََّل أُح١ُّٔ رَحَ َِٟشُت أرَُحِّ ِّی  ٔن ى ى لٔی َوإ

ًَُسوِّ اہللٔ ٣َکَا٧ّا َواحّٔسا أَبَّسا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوب٨ُِٔت   اہللُ 

حلہ دفیل، انب اہشب، یلع نب نیسح ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ سج  ادمح نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ، ایب فدیل نب ریثک،
حل
دمحم نب رمعف نب 



 

 

فتق رضحت نیسح یک اہشدت ےک دعب دمہنی ونمرہ ںیم سیدی نب اعمفہی ےک اپس آےئ وت اؿ ےس رضحت وسمر نب رخمہم ےن الماقت 

اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک ںیہن،  یک افر اس ےس ےنہک ےگل ارگ آپ وک ھجم ےس وکیئ رضفرت وہ وت آپ ےھجم مکح رکںی

رضحت وسمر نب رخمہم ےن اس ےس اہک ہک ایک آپ ےھجم ر اؽ اہلل یک ولتار انعتی رک دںی ےگ ویکہکن ےھجم ڈر ےہ ہک ںیہک ولگ 

 اس ولتار وک زربدتس آپ ےس نیھچ ہن ںیل اہلل یک مسق ارگ آپ فہ ولتار ےھجم انعتی رک دںی ےگ وت بج کت ریمی اجؿ ںیم اجؿ ےہ

ھجم ےس وکیئ ںیہن ےل ےکس اگ۔ رضحت یلع نب ایب اطبل ےن رضحت افہمط ےک وہےت وہےئ اوبلہج یک یٹیب وک اکنح اک اغیپؾ اجیھب وت ںیم 

 ےن ر اؽ اہلل ےس ربنم رپ ہبطخ دےتی وہےئ انس افر ںیم اؿ دونں وجاؿ وہ  اک اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا افہمط )ریمے

مسج( اک اکی ڑکٹا ےہ افر ھجم ڈر ےہ ہک ںیہک اؿ ےک دنی ںیم وکیئ ہنتف ہن ڈاؽ د ا اجےئ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

س یک افالد ںیم ےس اھت اس ےس ذرک رفام ا افر اؿ یک داامدی یک وخب رعتفی ایبؿ یک افر آپ یلص 

م

 

نس

ےن اےنپ اکی داامد وج ہک دبع ا

فملس ےن رفام ا اوہنں ےن ھجم ےس وج ابت ایبؿ یک یچس ایبؿ یک افر اوہنں ےن ھجم ےس وج فدعہ ایک وت اےس وپرا ایک افر ںیم یسک اہلل ہیلع 

اکی  الحؽ زیچ وک رحاؾ ںیہن رکات افر ہن یہ یسک رحاؾ وک الحؽ رکات وہں نکیل اہلل یک مسق اہلل ےک ر اؽ یک یٹیب افر اہلل ےک دنمش یک یٹیب

  یھب ایھٹک ںیہن وہ ںیتکس۔یہ ہگج یھبک

حلہ دفیل، انب اہشب، یلع نب نیسح :  رافی
حل
 ادمح نب لبنح، وقعیب نب اربامیہ، ایب فدیل نب ریثک، دمحم نب رمعف نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمیبن یلص 

     1813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، ًلی ب٩ حشْن حرضت ٣شور ب٩ ٣رخ٣ہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَلٔیُّ ب٩ُِ حَُشِْٕن أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا سَّ

َٓاك٤َُٔة ب٨ُِٔت  ًَلٔیَّ ب٩َِ أَبٔی كَأٟٕب َخَلَب ب٨َِٔت أَبٔی َجِض١ٕ َو٨ًَِٔسُظ  ٣ََة أَِخبَرَُظ أَ٪َّ  ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َرِخَ ٠َِیطٔ  َرُسو٢ٔ اا ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ِو٣َ  َٗ ُط إٔ٪َّ  َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اك٤َُٔة أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ ِت بَٔذَٟٔک  ٌَ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ُب َوَس٠َّ ـَ ِِ ََّک ََّل َت ثُوَ٪ أ٧َ َک یََتَحسَّ

 َٗ ًَلٔیٌّ ٧َاّٛٔحا اب٨ََِة أَبٔی َجِض١ٕ  ا٢َ ٟٔب٨ََاتَٔک َوَصَذا  َٗ َس ث٥َُّ  ُتطُ حَْٔن َتَظضَّ ٌِ َش٤ٔ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٤ِِٟٔشَوُر  ا٢َ ا

ٕس  َٓاك٤ََٔة ب٨َِٔت ٣َُح٤َّ ىٔی َوإٔ٪َّ  َٗ ََٓؼَس ثَىٔی  َحسَّ َٓ  ٍٔ أؾ ب٩َِ اٟزَّبٔی ٌَ ِٟ َِٜحُت أَبَا ا ِ ِّی أ٧َ إٔن َٓ ُس  ٌِ ا َب َّ أ٣ََّ ْة ٣ٔىِّی َوإ٧ٔ َِ ـِ ُظ أَِ٪ ٣ُ ٤َا أََِکَ

ًَُسوِّ اہللٔ ٨ًَِٔس َرُج١ٕ َواحٕٔس أَبَّس  ٍُ ب٨ُِٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َوب٨ُِٔت  ََّضا َواہللٔ ََّل َتِحَت٤ٔ ت٨ُٔوَصا َوإ٧ٔ ِٔ ِٟدِٔلَبةَ َي ًَلٔیٌّ ا تََرَک  َٓ ا٢َ  َٗ  ا 



 

 

ہم ربخ دےتی ںیہ ہک رضحت یلع نب ایب دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، یلع نب نیسح رضحت وسمر نب رخم

 اطبل ےن اوبلہج یک یٹیب وک اکنح اک اغیپؾ اجیھب احالہکن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ر اؽ اہلل یک یٹیب رضحت افہمط ںیھت وت

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس بج رضحت افہمط ےن ہی ابت  ین وت فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آںیئ افر رعض رکےن  ںیگ 

یک وقؾ ےک ولگ ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ویٹیبں ےک ےئل ےصغ ںیم ںیہن آےت افر یلع ںیہ وج ہک اوبلہج یک یٹیب ےس اکنح 

فتق ہک رکےن فاےل ںیہ۔ وسمر ےتہک ںیہ ہک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے وہےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس سج 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دہشت زپاھ رھپ آپ ےن رفام ا اام دعب ںیم ےن اوبااعلص نب رعیب ےس اینپ یٹیب زبنی اک اکنح رک د ا اس ےن وج

 ابت ھجم ےس ایبؿ یک چس ایبؿ یک افر رضحت افہمط دمحم یک یٹیب ریمے رگج اک ڑکٹا ےہ افر ںیم اس ابت وک اندنسپ اتھجمس وہں ہک ولگ اس

ےک دنی رپ وکیئ آتف الںیئ اہلل یک مسق اہلل ےک ر اؽ یک یٹیب افر اہلل یک دنمش یک یٹیب یھبک اکی آدیم ےک اپس ایھٹک ہن وہں یگ رافی 

 ےتہک ںیہ ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وت اکنح اک اغیپؾ وھچڑ د ا۔

 نب نیسح رضحت وسمر نب رخمہمدبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، یلع  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٩ٌ٣ رٗاشی وہب اب٩ جزیز، ن٤ٌا٪ اب٩ راطس، حرضت زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َاَ٪ يَ  ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ىٔی اب٩َِ َجزٔیز ٌِ ث٨ََا َوصِْب َي أشیُّ َحسَّ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ث٨َٔیطٔ أَبُو ٣َ ٩ًَِ و َحسَّ ُث  ىٔی اب٩َِ َرأطٕس یَُحسِّ ٌِ

ٔ ٧َِحَوظُ اٟزُّصِ   زٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

اوبنعم راقیش فبہ انب رجری، امعنؿ انب رادش، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی 

 لقن رکےت ںیہ۔

 اوبنعم راقیش فبہ انب رجری، امعنؿ انب رادش، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ہی٥، اب٩ سٌس ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥ ابزا :  راوی

ًَائَٔظ   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َة ح و َحسَّ

وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ثَِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ  َوا٠َّٟ ًَائَٔظَة َحسَّ ثَُط أَ٪َّ  ٔ َحسَّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ ُْعِ ث٨ََا أَبٔی   اہللٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ

 ًَ َِٟت  ا َ٘ َٓ َِٜت  ٔح ـَ َٓ َصا  َِٜت ث٥َُّ َسارَّ َب َٓ صَا  َشارَّ َٓ اك٤ََٔة اب٨ََِتطُ  َٓ ًَا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َز ًَ َّی اہللُ  اك٤ََٔة ٣َا َصَذا َػل َٔ ٔ ٠ُِت ٟ ُ٘ َٓ ائَٔظُة 

 ٔ ن َِٟت َسارَّ ا َٗ ٔحِٜٔت  ـَ َٓ ٔک  َِٜیٔت ث٥َُّ َسارَّ َب َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔک بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٟٔذی َسارَّ َِٜیُت ث٥َُّ ا َب َٓ أَِخبََرنٔی ب٤َِٔوتٔطٔ  َٓ ی 

 ِ ٢ُ ٩ِ٣َ یَت ِّی أَوَّ أَِخبََرنٔی أَن َٓ نٔی  ٔحُِٜت َسارَّ ـَ َٓ طُ ٩ِ٣ٔ أَص٠ِٔطٔ  ٌُ  َب

 ا وصنمر نب ایب زمامح اربامیہ، انب دعس رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اینپ یٹیب رضحت افہمط وک الب

ںیم اؿ ےس وکیئ ابت رفامیئ وت فہ افر اؿ ےک اکؿ ںیم اؿ ےس وکیئ ابت رفامیئ وت فہ رف زپںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک اکؿ 

پ س زپںی دیسہ اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت افہمط ےس وپاھچ ہک اہمترے اکؿ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا 

ےلہپ آپ ےن ریمے  سج یک فہج ےس  م رف زپںی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھچک رفام ا وت  م پ س زپںی رضحت افہمط ےن رفام ا ہک

اکؿ ںیم ربخ دی ہک ریمی ومت رقبی ےہ وت ںیم رف زپی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے اکؿ ںیم ےھجم ربخ دی ہک وت بس ےس 

 ےلہپ ریمے رھگ فاولں ںیم ےس ریما اسھت دے یگ وت رھپ ںیم پ س زپی۔

 یض اہلل اعتٰیل اہنعوصنمر نب ایب زمامح اربامیہ، انب دعس رعفہ دیسہ اعہشئ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣ جحسری ٓـی١ ب٩ حشْن ابوًوا٧ہ، رفاض ًا٣ز ٣رسوٚ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ٣َرِسُ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ إض  ٩ًَِ رٔفَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َحسَّ ـَ ُٓ َِٟحِحَسرٔیُّ  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٩َّ َحسَّ ُٛ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و

اك٤َُٔة َت٤ِشٔ أَ  َٓ َب٠َِت  ِٗ َ أ َٓ ازِٔر ٨ِ٣ُٔض٩َّ َواحَٔسّة  َِ ٥َِٟ ُي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔسُظ  َّی اہللُ  ی ٣َا تُِدٔلُئ ٣ِٔظَیُتَضا ٩ِ٣ٔ ٣ِٔظَیةٔ ِزَواُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ا َرآَصا َرحََّب بَٔضا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ أَِو  ا٢َ ٣َزَِحّبا بٔاب٨ًَِٔی ث٥َُّ أَِج٠ََشَضا  َ٘ َٓ

ٔک َر  ََٟضا َخؼَّ ٠ُِت  ُ٘ َٓ َِٜت  حٔ ـَ َٓ ا٧َٔیَة  َصا اٟثَّ ًََضا َسارَّ ا َرأَی َجزَ َّ٤٠َ َٓ َِٜت بُکَاّئ َطٔسیّسا  َب َٓ َصا  ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ َسارَّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ َس َوَس٥ََّ٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َْٜٔن  ارٔ ث٥َُّ أ٧َِٔت َتِب َ َٟٔک َرُسو٢ُ ٩ِ٣ٔ بَِْٔن نَٔشائٔطٔ بٔاٟرسِّ ا٢َ  َٗ ُِٟتَضا ٣َا  َ أ



 

 

َّی  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٓٔشی  ُ ٨ُِت أ ُٛ َِٟت ٣َا  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ اہللٔ َػل ا تُُوف َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ُظ  ٥َ رٔسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

َٟٔک  ا٢َ  َٗ ثِتٔىٔی ٣َا  ٤َا َحسَّ َٟ  ِّٙ َِٟح ٠َِیٔک ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٠َِیٔک ب٤َٔا لٔی  ًَ ًَز٣َُِت  ٠ُُِٗت   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ  َػل ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٓ  ٥َ ارُٔؿطُ َوَس٠َّ ٌَ أَِخبََرنٔی أَ٪َّ ٔجبِرٔی١َ کَاَ٪ ُي َٓ ٤َِٟزَّةٔ اِِلُولَی  نٔی فٔی ا ا حَْٔن َسارَّ ٥ِ أ٣ََّ ٌَ ٨َ َٓ ا اِْلَ٪  َِٟت أ٣ََّ ا آَ٪ فٔی ک١ُِّ َس٨َٕة ٣َزَّّة أَِو َ٘ ُِْٟقِ  ا

 َٗ ِّی ََّل أَُری اِِلََج١َ إَّٔلَّ  ٔن ًَاَرَؿُط اِْلَ٪ ٣َزََّتِْٔن َوإ َُّط  َِٟت ٣َزََّتِْٔن َوإ٧ٔ ا َٗ َٟٔک  ُٕ أ٧ََا  ٠َ ٥َ اٟشَّ ٌِ ٔ َُّط ن إ٧ٔ َٓ اتَّقٔی اہلَل َواِػبٔرٔی  َٓ تََرَب  ِٗ ِس ا

َٓاك٤َُٔة أ٣ََا َتزَِضِی أَِ٪  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ا٧َٔیَة  نٔی اٟثَّ ا َرأَی َجزَعٔی َسارَّ َّ٤٠َ َٓ َّٟٔذی َرأَیِٔت  َِٜیُت بُکَائٔی ا َب َتُٜونٔی َسیَِّسَة نَٔشأئ َٓ

٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  َّٟٔذی َرأَیِٔت ا ٔحُِٜت َؿٔحکٔی ا ـَ َٓ َِٟت  ا َٗ ةٔ  ٔ اِِل٣َُّ  أَِو َسیَِّسَة نَٔشأئ َصٔذظ

حد ری لیضف نب نیسح اوبتواہن، رفاس اعرم ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 
خ 

اوباکلم 

س وموجد ںیھت اؿ ںیم ےس وکیئ یھب زفہج رہطمہ ریغ احرض ںیہن یھت وت فملس یک اسری ازفاج رہطمات آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپ

ایس دفراؿ رضحت افہمط رشتفی الںیئ افر رضحت افہمط اک ےنلچ اک ادناز ر اؽ اہلل ےک ےنلچ یک رطح اھت وت بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 آپ ےن رضحت افہمط وک اینپ داںیئ  ا اینپ ابںیئ ےن رضحت افہمط وک داھکی وت آپ ےن اؿ وک وخش آدمدی اے ریمی یٹیب رفام ا رھپ

رطػ اھٹب ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت افہمط ےک اکؿ ںیم اخومیش ےس وکیئ ابت رفامیئ وت فہ تہب تخس رفےن یگل وت بج 

ایک اخص ابںیت یک ںیہ رھپ  م  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت افہمط ےس اہک ر اؽ اہلل ےن اینپ ازفاج رہطمات ےس ٹہ رک ھجت ےس

رف زپںی رھپ بج ر اؽ اہلل ڑھکے وہےئ وت ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک ر اؽ اہلل ےن  م ےس ایک رفام ا ےہ رضحت افہمط ےنہک  ںیگ ہک 

وت ںیم ےن رضحت ںیم ر اؽ اہلل اک راز افش ںیہن رکفں یگ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک رھپ ر اؽ اہلل فافت اپ ےئگ 

افہمط وک اس قح یک مسق دی وج ریما اؿ رپ اھت ہک ھجم ےس فہ ابت ایبؿ رکف وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  م ےس رفامیئ رضحت 

افہمط ےنہک یگل ہک اب ںیم ایبؿ رکفں یگ فہ ہی ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے اکؿ ںیم یلہپ رمہبت ابت ایبؿ رفامیئ 

 ےن دف رمہبت 

 

 

 رہ اسؽ ریمے اسھت اکی  ا دف رمہبت رقآؿ دیجم اک دفر ایک رکےت ےھت افر اس رمہبت رضحت ربجی

 

 

ہک رضحت ربجی

دفر ایک ےہ سج یک فہج ےس ریما ایخؽ ےہ ہک ومت اک فتق رقبی وہ ایگ ےہ سپ وت اہلل ےس ڈریت رہ افر ربص رک ویکہکن ںیم ریتے ےئل 

 رف زپی سج رطح ہک وت ےن ےھجم رفےت وہےئ داھکی ےہ وت رھپ آپ ےن دفابرہ ریمے اکؿ ںیم وج ابت رتہبنی شیپ ہمیخ وہں ںیم

رفامیئ اے افہمط ایک وت اس ابت رپ رایض ںیہن وہ اجیت ہک  م ومونمں یک توروتں یک رسدار وہ  ا اس اتم یک توروتں یک رسدار وہ 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ےتسنہ وہےئ داھکی اھت۔ رضحت افہمط رفامیت ںیہ ہک ںیم پ س زپی سج رطح ہک آپ

حد ری لیضف نب نیسح اوبتواہن، رفاس اعرم ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
خ 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  یلص اہلل ہیلع فملس یک یٹیب رضحت افہمط ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمیبن

     1817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ابی زَکیا، رفاض ًا٣ز ٣رسوٚ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب َ َحسَّ ث ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یَّاَئ ح و َحسَّ ٩ًَِ َزََکٔ  ٕ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ٩ًَِ ی َطِیَبَة و َحسَّ یَّاُئ  ٨َا َزََکٔ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ نَٔشاُئ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟت اِجَت٤َ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ إض  ازِٔر ٨ِ٣ُٔض٩َّ ا٣َِزأَّة رٔفَ َِ ٥ِ٠َ ُي َٓ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

ا٢َ ٣َزَِحّبا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَ٪َّ ٣ِٔظَیَتَضا ٣ِٔظَیُة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٛ اك٤َُٔة َت٤ِٔشی  َٓ َحائَِت  ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ َٓ أَِج٠ََشَضا  َٓ بٔاب٨ًَِٔی 

َُّط أرََسَّ  ٩ًَِ ٔط٤َأٟطٔ ث٥َُّ إ٧ٔ ُٛ  أَِو  َِٟت ٣َا  ا َ٘ َٓ ٜٔیٔک  ََٟضا ٣َا یُِب ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا  ـّ َِٜت أَِي ٔح ـَ َٓ َصا  َُّط َسارَّ اك٤َُٔة ث٥َُّ إ٧ٔ َٓ َِٜت  َب َٓ َِٟیَضا َحسٔیّثا  ٔ ٨ُِت إ

َب ٩ِ٣ٔ حُ  ّحا أََِقَ َِٟیِو٦ٔ رَفَ ٠ُِت ٣َا َرأَیُِت کَا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٓٔشَی رٔسَّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ ٔک ِٔل َِٜت أََخؼَّ ََٟضا حَْٔن بَ ٠ُِت  ُ٘ َٓ زِٕ٪ 

َِٟت ٣َ  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا  َّ٤ًَ ُِٟتَضا  َ َْٜٔن َوَسأ ٥َ بَٔحٔسیثٔطٔ زُو٨ََ٧ا ث٥َُّ َتِب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٓٔشَی رٔسَّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ ٨ُِت ِٔل ُٛ ا 

َّی إٔذَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً َّی اہللُ  ًَا٦ٕ ٣َزَّّة َو َػل آٔ٪ ک١َُّ  ُِْٟقِ ارُٔؿطُ بٔا ٌَ ثَىٔی أَ٪َّ ٔجبِرٔی١َ کَاَ٪ ُي َّطُ کَاَ٪ َحسَّ َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ُِٟتَضا  َ ُٗبَٔف َسأ َّطُ ا  إ٧ٔ

ا بٔی َو  ّٗ ٢ُ أَصِلٔی ُُٟحو َّٔک أَوَّ ِس َحرَضَ أََجلٔی َوإ٧ٔ َٗ ا٦ٔ ٣َزََّتِْٔن َوََّل أَُرانٔی إَّٔلَّ  ٌَ ِٟ َبَِٜیُت َٟٔذَٟٔک ث٥َُّ ًَاَرَؿطُ بٔطٔ فٔی ا َٓ َٟٔک  ُٕ أ٧ََا  ٠َ ٥َ اٟشَّ ٌِ ٔ ن

 ُ ٔ اِِل ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن أَِو َسیَِّسَة نَٔشأئ صَٔذظ ا٢َ أَََّل َتزَِؿَِْن أَِ٪ َتُٜونٔی َسیَِّسَة نَٔشأئ ا َ٘ َٓ نٔی  َُّط َسارَّ حُِٜٔت َٟٔذَٟٔک إ٧ٔ ـَ َٓ ٔة  َّ٣ 

ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایب زرک ا، رفاس اعرم

یک  ماؾ تورںیت ایھٹک وہیئ اؿ ںیم ےس وکیئ زفہج رہطمہ یھب اغبئ ںیہن یھت وت ایس دفراؿ رضحت افہمط آںیئ اؿ ےک ےنلچ اک ادناز 

 وخش آدمدی رضحت افہمط وک اےنپ داںیئ رطػ  ا ابںیئ رطػ اھٹب ر اؽ اہلل ےک ےنلچ ےک ادناز اسیج اھت آپ ےن رفام ا اے ریمی یٹیب

ایل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت افہمط ےک اکؿ ںیم وکیئ ابت رفامیئ وت رضحت افہمط رف زپںی رھپ آپ ےن اس رطح رضحت 

 فہج ےس رفںیئ وت رضحت افہمط رفامےن افہمط ےک اکؿ ںیم وکیئ ابت رفامیئ وت رھپ فہ پ س زپںی ںیم ےن رضحت افہمط ےس اہک ہک سک

 ںیگ ہک ںیم ر اؽ اہلل اک زار افش ںیہن رکفں یگ ںیم ےن اہک ںیم ےن آج یک رطح یک یھبک ایسی وخیش ںیہن دیھکی ہک وج ر ج فامل ےس 

 ےہ رھپ  م رف زپی اس دقر رقبی وہ رھپ ںیم ےن رضحت افہمط ےس اہک ہک ر اؽ اہلل ےن مہ ےس دحیلعہ وہ رک ھجت ےس اخص ابت رفامیئ

وہ افر ںیم ےن رضحت افہمط ےس اس ابت ےک ابرے ںیم وپاھچ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایک رفام ا ےہ رضحت افہمط رفامےن 

 ںیگ ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک راز افش ںیہن رکےن فایل وہں اہیں کت ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئگ وت 

ںیم ےن رضحت افہمط ےس وپاھچ وت فہ ےنہک  ںیگ ہک آپ ےن ھجم ےس ایبؿ رفام ا اھت ہک رضحت ربجالیئ رہ اسؽ ریمے اسھت اکی 



 

 

رمہبت رقآؿ دیجم اک دفر ایک رکےت ےھت افر اس رمہبت دف رمہبت دفر ایک ےہ ریما ایخؽ ےہ ہک ریمی فافت اک فتق رقبی ےہ افر وت 

 ھجم ےس ولم یگ افر ںیم ریتے ےئل رتہبنی شیپ ہمیخ وہں اگ اس فہج ےس ںیم رف زپی رھپ آپ ےن ریمے رھگ فاولں ںیم بس ےس ےلہپ

ریمے اکؿ ںیم رفام ا ایک وت اس ابت رپ رایض ںیہن ہک وت ومنم توروتں یک رسدار ےہ  ا اس اتم یک توروتں یک رسدار ےہ وت رھپ ںیم 

 پ س زپی۔

 یب زرک ا، رفاس اعرم ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  رضحت اؾ ہملس ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

 ...اؾ اوملنم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  رضحت اؾ ہملس ےک اضفلئ ےک 

 

 ایبؿ ںیماؾ اوملنم

     1818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساَّلًلی ب٩ ح٤از ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٗیسی ٣ٌت٤ز اب٩ ح٤س ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ حرضت س٤٠ا٪ :  راوی

ِیٔسیُّ لِٔکَ  َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ٕ َو٣َُح٤َّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبُس اِِل ًَ ثَىٔی  َت٤ٔزُ ب٩ُِ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٕ َحسَّ از ا٢َ اب٩ُِ َح٤َّ َٗ  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ص٤َُا 

 ٢َ ٩ِ٣َ َت أَوَّ ٌِ ا٢َ ََّل َتُٜو٩َ٧َّ إِٔ٪ اِسَتَل َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َٚ َوََّل آَٔخَ ٩ِ٣َ  ُس٠َامِیَ و یَِسُخ١ُ اٟشُّ

 ٔ إ َٓ ُد ٨ِ٣َٔضا  ًَل٦ أَتَی ٧َٔيیَّ َیرِخُ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ ا٢َ َوأ٧ُِبٔئُِت أَ٪َّ ٔجبِرٔی١َ  َٗ ِیَلأ٪ َوبَٔضا َی٨ِٔؼُب َرایََتُط  ُة اٟظَّ َٛ َز ٌِ ََّضا ٣َ ٠َِیطٔ  ٧ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ُث ث٥َُّ  ١َ َیَتَحسَّ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ َو٨ًَِٔسُظ أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة  ا٢َ  َوَس٠َّ َٗ ٤َا  َٛ ٥َ ِٔل٦ُِّ َس٤َ٠ََة ٩ِ٣َ َصَذا أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 َ ُت ُخِلَبَة ٧ ٌِ َّی َس٤ٔ َِٟت أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة ای٥ُِ اہللٔ ٣َا َحٔشبُِتطُ إَّٔلَّ إٔیَّاُظ َحً ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟت َصَذا زِٔحَیُة  ا ٥َ یُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِدبٔرُ ٔيیِّ اہللٔ َػل

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِسٕ  َٗ َت َصَذا  ٌِ ٩ِ َس٤ٔ ٠ُِت ِٔلَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ  َخبََر٧َا أَِو 

دبعاالیلع نب امحد دمحم نب دبعاالیلع یسیق رمتعم انب دمح رمتعم نب امیلسؿ رضحت املسؿ ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ارگ ھجت ےس 

وت بس ےس ےلہپ ابزار ںیم دالخ ہن وہ افر ہن یہ بس ےک دعب ابزار ےس  لک ویکہکن ابزار اطیشؿ اک رعمہک ےہ افر اس ہگج اس اک وہ ےکس وت 

ڈنھجا اگڑاھ وہا وہات ےہ رضحت املسؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت ربجالیئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رشتفی الےئ افر 

 فملس ےک اپس ںیھت رافی ےتہک ںیہ ہک رضحت ربجالیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ابںیت رکےن رضحت اؾ ہملس آپ یلص اہلل ہیلع

ےگل رھپ ڑھکے وہےئ وت اہلل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اؾ ہملس ےس وپاھچ ہک ہی اکؿ ےھت رضحت اؾ ہملس ےن رعض ایک ہک 



 

 

یک مسق ںیم وت اںیہن رضحت دہیح یبلک یہ ےتھجمس ریہ اہیں کت ہک ںیم ےن  ہی رضحت دہیح یبلک ےھت رضحت اؾ ہملس رفامیت ںیہ ہک اہلل

اہلل ےک یبن اک ہبطخ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری ربخ اؿ ےس ایبؿ رفام رےہ ےھت رافی رضحت املسؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

 ت ااسہم نب زدی ےس۔رضحت اوبامثعؿ ےس وپاھچ ہک آپ ےن ہی دحثی سک ےس  ین ےہ اوہنں ےن رفام ا رضح

 دبعاالیلع نب امحد دمحم نب دبعاالیلع یسیق رمتعم انب دمح رمتعم نب امیلسؿ رضحت املسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اؾ اوملنینم رضحت زبنی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 لئ اک ایبؿاضف :   ابب

 اؾ اوملنینم رضحت زبنی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیًل٪ ابواح٤س ٓـ١ ب٩ ٣وسٰی سیانی ك٠حہ ب٩ یحٌی ب٩ ك٠حہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ْن سیسہ ًائظہ :  راوی

ث٨ََا ٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیًَلَ٪ أَبُو أَحِ  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ ی٨َانٔیُّ أَِخبََر٧َا ك٠ََِحُة ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی اٟشِّ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٤ََس َحسَّ

 ًُُٜ ٥َ أرَِسَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ا ب٨ِٔٔت ك٠ََِحَة  ّٗ ََٟحا بٔی أَكَِوُل٩َُّٜ یَّسا ٩َّ 

 ٌِ ََّضا کَا٧َِت َت ٨ََٟا یَّسا َزی٨َُِب ِٔل٧َ َٓکَا٧َِت أَكَِو َِٟت  ا َٗ ٩َِٟ أَیَُّتُض٩َّ أَكَِو٢ُ یَّسا  ٩َُّٜ یََتَلاَو َٓ َِٟت  ا َٗ ُٚ  ١ُ٤َ بَٔیٔسَصا َوَتَؼسَّ

اعہشئ رفامیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ومحمد نب الیغؿ اوبادمح لضف نب ومٰیس ایسین ہحلط نب ییحی نب ہحلط اؾ اوملنینم دیسہ

رفام ا ہک  م ںیم ےس بس ےس ےلہپ ھجم ےس فہ ےلم یگ ہک سج ےک اہھت بس ےس ز ادہ ےبمل وہں ےگ وت اسری ازفاج رہطمات اےنپ 

امیت ںیہ ہک مہ بس ںیم ےس ز ادہ ےبمل اےنپ اہھت انےنپ  ںیگ اتہک ہتپ ےلچ ہک سک ےک اہھت ےبمل ںیہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رف

 اہھت رضحت زبنی ےک ےھت ویکہکن فہ اےنپ اہھت ےس تنحم رکیت افر دصہق ریخات دیتی ںیھت۔

 ومحمد نب الیغؿ اوبادمح لضف نب ومٰیس ایسین ہحلط نب ییحی نب ہحلط اؾ اوملنینم دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت اؾ انمی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اؾ انمی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بت حرضت ا٧صابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء ابواسا٣ہ س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ثا :  راوی

٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َُِِْٟٔرةٔ  َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َٙ َرُسو٢ُ َحسَّ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   

 ٌَ ُت ٣َ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ٔلَی أ٦ُِّ أَی٩َ٤َِ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ٥َِٟ اہللٔ َػل َِٓتطُ َػائ٤ّٔا أَِو  ًََٓل أَِزرٔی أََػاَز ا٢َ  َٗ اْب  َِٟتطُ إ٧َٔاّئ ٓٔیطٔ رَشَ ٨َاَو َٓ طُ 

٠َِیطٔ  ًَ زُ  ٠َِیطٔ َوَتَذ٣َّ ًَ ٠َِت َتِؼَدُب  ٌَ َح َٓ  یُزِٔزُظ 

رطػ رشتفی  اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک

ےل ےئگ وت ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت لچ زپا رضحت اؾ انمی اکی ربنت ںیم رشتب ےل رک آںیئ رضحت اسن ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفزہ یک احتل ںیم ےھت  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ف ےس یہ

 ولاٹ د ا وت رضحت اؾ انمی آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ الچےن  ںیگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہصغ وہےن  ںیگ۔ اےس فاسپ

 اوبرکبی دمحم نب العء اوبااسہم امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اؾ انمی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، لِکبی س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ثابت حرضت ا٧ص :  راوی

ًَأػ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َُِِْٟٔرةٔ  ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ِٟکًَٔلبٔیُّ َحسَّ ٥ٕ ا

ٔلَی أ٦ُِّ أَ  ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ٤ََز ا٧َِل٠ ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اةٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ َس َو ٌِ ٨ًَِطُ َب ٤َ َرضَٔی اہللُ  َٛ َّی ی٩َ٤َِ ٧َزُوُرَصا  ا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٜٔیٔک ٣َا ٨ًَِٔس اہللٔ  َضا ٣َا یُِب َٟ اََّل  َ٘ َٓ َِٜت  ِیَضا بَ َٟ ٔ ا ا٧َِتَضِی٨َا إ َّ٤٠ََٓ ٥َ َیزُوُرَصا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللُ  َّی اہللُ  َخِْْر َٟٔزُسؤٟطٔ َػل

 ٥ُ٠ًَِ َ وَ٪ أ ُٛ َِٟت ٣َا أَبِکٔی أَِ٪ ََّل أَ ا َ٘ َٓ  ٍَ َل َ٘ ِس اِن َٗ َِٟووَِی  ٩ِٜٔ أَبِکٔی أَ٪َّ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَل ًَ َّی اہللُ  ٩ِ٣ٔ  أَ٪َّ ٣َا ٨ًَِٔس اہللٔ َخِْْر َٟٔزُسؤٟطٔ َػل

َضا ٌَ َٜٔیأ٪ ٣َ ًَل یَِب ٌَ َح َٓ ِٟبُکَأئ  ًَلَی ا َضیََّحِتُض٤َا  َٓ ٤َأئ   اٟشَّ

اثتب رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن زریہ نب رحب، رمعف نب اعمص، الکیب امیلسؿ نب ریغمہ 

ر اؽ اہلل یک فافت ےک دعب رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ہک امہرے اسھت رضحت اؾ انمی یک رطػ ولچ اتہک مہ اؿ یک 

ت اؾ انمی یک رطػ ےچنہپ وت فہ رفےن ز ارت رکںی سج رطح ہک ر اؽ اہلل اؿ یک ز ارت ےک ےئل اج ا رکےت ےھت وت بج مہ رضح



 

 

گل  ںیگ دفونں رضحات ےن رضحت اؾ انمی ےس رفام ا آپ ویکں رفیت ںیہ وج اہلل ےک اپس ےہ فہ اس ےک ر اؽ اہلل ےک ےئل رتہب 

ؽ ےک ےہ رضحت اؾ انمی ےنہک  ںیگ ہک ںیم اس فہج ےس ںیہن رفیت ہک ںیم ہی ںیہن اجینت ہک وج ھچک اہلل ےک اپس ےہ فہ اس ےک ر ا

ےئل رتہب ےہ ہکلب ںیم اس فہج ےس رفیت وہں ہک آامسؿ ےس فیح آین عطقنم وہیئگ رضحت اؾ انمی ےک ہی ےنہک ےس اؿ دفونں رضحات 

 وک یھب رفان آ ایگ افر رھپ ہی دونں رضحات یھب رضحت اؾ انمی یک اسھت رفےن گل ےئگ۔

 تب رضحت اسنزریہ نب رحب، رمعف نب اعمص، الکیب امیلسؿ نب ریغمہ اث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ اؾ میلس افر رضحت البؽ یک اضفلئ ےک

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 میلس افر رضحت البؽ یک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ اؾ

     1822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل، حرضت ا٧ص :  راوی

 ًَ ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َحَش٩ْ ا َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ًَِبسٔ اہللٔ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ِ إِٔسَح

َُّط کَاَ٪ یَ  إ٧ٔ َٓ ًَلَی أَِزَوأجطٔ إَّٔلَّ أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ  ًَلَی أََحٕس ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ إَّٔلَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل یَِسُخ١ُ  ا٢َ ًَ َ٘ َٓ َٔک  َُٟط فٔی ذَٟ ٘ٔی١َ  َٓ ٠َِیَضا  ًَ  ِسُخ١ُ 

ُٗت١َٔ أَُخوَصا ٣َعٔی ِّی أَِرَح٤َُضا  ٔن  إ

نسح ولحاین رمعف نب اعمص، امہؾ ااحسؼ نب دبع اہلل، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ازفاج رہطمات افر 

ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع رضحت اؾ میلس ےک العفہ یسک ےک اہں ںیہن اج ا رکےت ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابرے ںیم وپاھچ 

 فملس ےن رفام ا ےھجم اؿ رپ ڑبا رمح آات ےہ اؿ اک اھبیئ ریمے اسھت امرا ایگ۔

 نسح ولحاین رمعف نب اعمص، امہؾ ااحسؼ نب دبعاہلل، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ اؾ میلس افر رضحت البؽ یک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز برش اب٩ رسی ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ، حرضت ا٧ص :  راوی



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ًُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػ و َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ یِّ َحسَّ ٔ ىٔی اب٩َِ اٟرسَّ ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي َّی اہللُ ٤ََز َحسَّ ل

 ٔ ٤َِیَؼاُئ ب ُِ ِٟ ٔ ا اُٟوا َصٔذظ َٗ ٠ُِت ٩ِ٣َ َصَذا  ُ٘ َٓ ّة  َٔ ُت َخِظ ٌِ َش٤ٔ َٓ َِٟح٨ََّة  ا٢َ َزَخ٠ُِت ا َٗ  ٨ُِت ٠ِ٣َٔحاَ٪ أ٦ُُّ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

انب ایب رمع رشب انب رسی امحد نب ہملس اثتب ، رضحت اسن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

فاولں ےن ےھجم اتب ا ہک ہی اصیمغء رفام ا ںیم تنج ںیم دالخ وہا وت ںیم ےن فاہں یسک ےک ےنلچ یک آفاز  ین ںیم ےن اہک ہی وکؿ ےہ فاہں 

 تنب احلمؿ رضحت اسن یک فادلہ ںیہ۔

 انب ایب رمع رشب انب رسی امحد نب ہملس اثتب ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ اؾ میلس افر رضحت البؽ یک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت اسن نب امکل ر

     1824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوجٌرف ٣ح٤س ب٩ رفد زیس اب٩ حباب ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

رَفٕ  ٌِ ثَىٔی أَبُو َج ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ٣ُحَ  َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ُِٟحَبأب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ ا ٔد َحسَّ ِٟرَفَ ُس ب٩ُِ ا ٨ِ٤َُِٟٜسٔرٔ ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ ا َّ٤

 ِٟ ا٢َ أُرٔیُت ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ب٩ِٔ  ُت ٩ًَِ َجابٔز ٌِ أَیُِت ا٣َِزأََة أَبٔی ك٠ََِحَة ث٥َُّ َس٤ٔ َح٨ََّة رَفَ

إَٔذا بًَٔل٢ْ  َٓ  َخِظَدَظّة أ٣ََامٔی 

اوبرفعج دمحم نب رفج زدی انب ةحب دبعازعلسی نب اوبہملس دمحم نب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

 یک ویبی وک فاہں داھکی رھپ ںیم ےن اےنپ آےگ ےنلچ فاےل یک آفاز  ین داھکی وت فہ رضحت البؽ رفام ا ےھجم تنج داھکیئ یئگ وت ںیم ےن ااب ہحلط

 ںیہ۔

 اوبرفعج دمحم نب رفج زدی انب ةحب دبعازعلسی نب اوبہملس دمحم نب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااب ہحلط ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااب ہحلط ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1825    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ب٩ ٣ی٤و٪ بہز س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ثابت حرضت ا٧ص :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ا٢َ ٣َاَت اب٩ِْ ِٔلَبٔی  ىٔی ٣َُح٤َّ َٗ

و ُٛ َّی أَ ثُوا أَبَا ك٠ََِحَة بٔاب٨ِٔطٔ َحً َِٟت ِٔلَص٠َِٔضا ََّل تَُحسِّ ا َ٘ َٓ ًََظاّئ ك٠ََِحَة ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ  َِٟیطٔ  ٔ بَِت إ ََْٓقَّ َحاَئ  َٓ ا٢َ  َٗ ثُُط  َ٪ أ٧ََا أَُحسِّ

 َ ا َرأَِت أ َّ٤٠َ َٓ ٍَ بَٔضا  َٗ َو َٓ َٔک  ِب١َ ذَٟ َٗ  ٍُ َٟطُ أَِحَش٩َ ٣َا کَاَ٪ َتَؼ٨َّ ِت  ٌَ ا٢َ ث٥َُّ َتَؼ٨َّ َ٘ َٓ َب  أَک١ََ َورَشٔ ٍَ َوأََػاَب ٨ِ٣َٔضا َٓ ٔ ِس َطب َٗ َُّط  ٧

َِٟت یَا أَبَا ك٠ََِحَة أََر  ا ا٢َ ََّل َٗ َٗ وص٥ُِ  ٌُ ُض٥ِ أَِ٪ ی٨َ٤َِ َٟ ًَارٔیََتُض٥ِ أَ َل٠َبُوا  َٓ ًَارٔیََتُض٥ِ أَص١َِ بَِیٕت  ًَاُروا  ِو٣ّا أَ َٗ ِو أَ٪َّ  َٟ َِٟت أَیَِت  ا َٗ  

َّی َٙ َحً َٓا٧َِل٠َ ِدُت ث٥َُّ أَِخبَرِتٔىٔی بٔابِىٔی  َّی َت٠َلَّ تٔىٔی َحً ِٛ ا٢َ َتَز َٗ َب َو ـٔ َِ َٓ ا٢َ  َٗ اِحَتٔشِب اب٨ََِک  َّی اہللُ  َٓ أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٥َ بَاَرَک اہللُ َل٤َُٜا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أَِخبََرُظ ب٤َٔا کَاَ٪  َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ  ًَ َٗ َح٠َ٤َِت  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟی٠َت٤َُٜٔا   ٔ َُابٔز فٔی 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َِٟسٔی٨ََة ٣ٔ َٓ ٥َ إَٔذا أَتَی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ٥َ فٔی َسرَفٕ َوهَٔی ٣َ ٩ِ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ِ ٠َِیَضا أَبُو ك٠ََِحَة َوا٧ ًَ َٓاِحتُبَٔص  ٤ََِٟداُق  بََضا ا َٓرَضَ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ََٓس٧َِوا ٩ِ٣ٔ ا ا  ّٗ و َُٗضا َُطُ َّی اہللُ َل٠َ َسرَفٕ ََّل َیرِطُ َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٍَ َرُسؤَٟک  َد ٣َ حٔبُىٔی أَِ٪ أََِخُ ٌِ َُّط ُي ٥ُ٠َ َیا َربِّ إ٧ٔ ٌِ َت َٟ ََّک  و٢ُ أَبُو ك٠ََِحَة إ٧ٔ ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ُط إَٔذا َزَخ١َ  ًَ ٌَ َد َوأَِزُخ١َ ٣َ إَٔذا ََخَ

و٢ُ أ٦ُُّ  ُ٘ ا٢َ َت َٗ ِس اِحتََبِشُت ب٤َٔا َتَزی  َٗ بََضا َو ا٢َ َوَُضَ َٗ ٨َا  ِ٘ َٓا٧َِل٠َ  ِٙ ٔ ٨ُِت أَٔجُس ا٧َِل٠ ُٛ َّٟٔذی  ُس٠َِی٥ٕ َیا أَبَا ك٠ََِحَة ٣َا أَٔجُس ا

ًَلَی ُسَو بٔطٔ  ِِ َّی َت طُ أََحْس َحً ٌُ ِّی یَا أ٧ََُص ََّل یُزِٔؿ َِٟت لٔی أُم ا َ٘ َٓ ََٟسِت ًَُُل٣ّا  َو َٓ ٔس٣َا  َٗ ٤ََِٟداُق حَْٔن  َّی اہللُ ا ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  

 َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت بٔطٔ إ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا أَِػَبَح اِحَت٠ِ٤َُتُط  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ا َرآنٔی َوَس٠َّ َّ٤٠َ َٓ طُ ٣ٔیَش٥ْ  ٌَ ُِٓتطُ َو٣َ َؼاَز

٤ِٟٔیَش٥َ  ٍَ ا َوَؿ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن ََٟسِت  ١َّ أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ َو ٌَ َٟ ا٢َ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُتطُ فٔی َحِحزٔظٔ َوَز ٌِ َوَؿ َٓ ا٢َ َؤجئُِت بٔطٔ  َٗ

 ٌَ َح َٓ ٔيیِّ  َضا فٔی فٔی اٟؼَّ َٓ َذ َٗ َّی َذابَِت ث٥َُّ  َضا فٔی ٓٔیطٔ َحً َٛ ًَل َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔ ا ًَِحَوة  ٩ِ٣ٔ ٕ ِحَوة ٌَ ٥َ بٔ َٓ َوَس٠َّ ا٢َ  َٗ ُوَضا  ٔيیُّ َیَت٤٠ََّ ا٢َ ١َ اٟؼَّ َ٘

٤ََشَح َوِجَضُط َوَس٤َّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِز  ٔلَی حُبِّ اِِلَِنَؼارٔ اٟتَّ ٥َ ا٧ُِوزُوا إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِبَس اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  اُظ 

ت اؾ میلس دمحم نب اح م، نب ومیمؿ زہب امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبہحلط اک اکی اٹیب وج ہک رضح

 ےس اھت وفت وہ ایگ وت رضحت اؾ میلس ےن اےنپ رھگ فاولں ےس اہک ہک  م اوبہحلط وک اس ےک ےٹیب یک ربخ ہن ایبؿ رکان ہکلب ںیم وخد اؿ ےس

 آےئ وت اؾ میلس اؿ ےک اسےنم اشؾ اک اھکان الںیئ اوہنں ےن اھکان اھک ا 

 

حة
طل
افر ابت رکفں یگ رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک رھپ رضحت اوب

ایپ رھپ اؾ میلس ےن اؿ اک وخب انبؤ اھگنسر ایک اہیں کت ہک رضحت اوبہحلط ےن اؾ میلس ےس مہ رتسبی یک وت بج رضحت اوبہحلط ےن داھکی 

ہک فہ وخب ریس وہ ےئگ ںیہ افر اؿ ےک اسھت تبحص یھب رکیل ےہ وت رھپ رضحت اؾ میلس ےنہک  ںیگ اے اوبہحلط آپ اک ایک ایخؽ ےہ ہک 



 

 

گ یسک وک وکیئ زیچ اداھر دے دںی رھپ فہ ولگ اینپ زیچ فاسپ امںیگن وت ایک فہ اؿ وک فاسپ رکےن ےس رفک ےتکس ںیہ رضحت ارگ ھچک ول

اوبہحلط ےن اہک ںیہن رضحت اؾ میلس ےنہک  ںیگ ہک ںیم آپ وک آپ ےک ےٹیب یک فافت یک ربخ دیتی وہں رضحت اوبہحلط ےصغ ںیم وہےئ 

اہیں کت ہک بج ںیم آولدہ وہا رھپ وت ےن ےھجم ریمے ےٹیب یک ربخ دی رھپ رضحت اوبہحلط ےلچ اہیں کت  ہک وت ےن ےھجم اتب ا ویکں ںیہن

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس زیچ یک ربخ دی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ںیم ربتک اطع رفامےئ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت اؾ میلس احہلم وہ ںیئگ ر اؽ اہلل یلص اہلل  ےن رفام ا اہلل اعتیل اہمتری زگری رات

ہیلع فملس یسک رفس ںیم ےھت افر رضحت اؾ میلس یھب آپ ےک اسھت ںیھت افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج رفس ےس فاسپ دمہنی 

ےت ےھت بج ولگ دمہنی ونمرہ ےک رقبی ےچنہپ وت رضحت اؾ میلس وک درد زہ ونمرہ آےئ ےھت وت رات وک دمہنی ونمرہ ںیم دالخ ںیہن وہ

 اؿ ےک اپس رہھٹ ےئگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس لچ زپے رضحت اوبہحلط ےنہک ےگل اے 

 

حة
طل
رشفع وہ ایگ افر رضحت اوب

دنسپ ےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ت ںیل افر  ریمے رپفرداگر وت اجاتن ےہ ہک ےھجم ریتے ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت انلکن

ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت دالخ وہان دنسپ ےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس دالخ وہں وت اجاتن ہک سج یک فہج ےس ںیم رک 

رطح ےلہپ درد یھت ولچ ایگ وہں رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک رضحت اؾ میلس ےنہک  ںیگ اے اوبہحلط ےھجم اب اس رطح درد ںیہن ےہ سج 

مہ یھب ےتلچ ںیہ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک سج فتق فہ دفونں دمہنی ںیم آ ےئگ وت رھپ رضحت اؾ میلس وک فیہ درد زہ رشفع وہیئگ رھپ 

اکی ہچب دیپا وہا رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ےھجم ریمی فادلہ ےن اہک اے اسن وکیئ اس ےچب وک دفدھ ہن الپےئ اہیں کت ہک بج حبص 

 وہیئگ وت اےس ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ےک اجان رھپ بج حبص وہیئ وت ںیم ےن اس ےچب وک ااھٹ ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فملس یک رطػ لچ زپا رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم افوٹنں وک داغ دےنی اک آہل 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اشدی ہک ہی ہچب رضحت اؾ میلس ےن انج ےہ ںیم ےن ےہ وت بج 

وجھکر  رعض ایک  ی اہں وت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ ہچب وگد ںیم ڈاؽ د ا افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمہنی ونمرہ یک وجعہ

افر رھپ اےس اےنپ ہنم ںیم ابچ ا اہیں کت ہک بج فہ رنؾ وہیئگ وت فہ اس ےچب ےک ہنم ںیم ڈایل ہچب اس وک وچےنس اگل رضحت اسن وگنمایئ 

 ےتہک ںیہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دوھکی ااصنر وک وجھکر ےس سک دقر تبحم ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 ےک رہچے رپ اہھت ریھپا افر اس اک انؾ دبعاہلل راھک۔فملس ےن اس 

 دمحم نب اح م، نب ومیمؿ زہب امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمااب ہحلط ااصنر ےک اضفلئ ےک ایب



 

 

     1826    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حش٩ ب٩ َخاغ ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ثابت حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  إغ َحسَّ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َٔخَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ ا ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ثَابْٔت َحسَّ ٤َُِِْٟٔرةٔ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ ا ٨َا ُس٠َامِیَ

َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َتؽَّ ا ِٗ ا٢َ ٣َاَت اب٩ِْ ِٔلَبٔی ك٠ََِحَة َوا َٗ  ٣َأٟٕک 

 رضحت ادمح نب نسح نب رخاش رمعف نب اعمص، امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک

 اوبہحلط اک اکی اٹیب وفت وہ ایگ ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک۔

 ادمح نب نسح نب رخاش رمعف نب اعمص، امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم ۔

     1827    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ابوحیا٪ تیِم یحٌی ب٩ ًبیس ب٩ ییع ٣ح٤س ب٩ ًًلء ہ٤سانی ابواسا٣ہ ابی حبا٪ ٣ح٤س ب٩ ًب :  راوی

 سٌیس ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی َحیَّ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ َِٟض٤َِسانٔیُّ  ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٌٔیَع َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ َي ِبٔس َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اَ٪ ح و َحسَّ

 ٔ ٩ًَِ أَب ٌٔیٕس  َِّیِٔمُّ َیِحٌَی ب٩ُِ َس ث٨ََا أَبُو َحیَّاَ٪ اٟت ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ی ُزِر

َساةٔ  َِ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٟٔبًَٔل٢ٕ ٨ًَِٔس َػًَلةٔ ا ًَ َّی اہللُ  ِّی اہللٔ َػل إٔن َٓ ّة  ٌَ َٔ ٠ِٔ٤ًََتُط ٨ًَِٔسَک فٔی اِْلِٔسًَل٦ٔ ٨ِ٣َ  ١ٕ٤َ ًَ ثِىٔی بٔأَِرظَی  یَا بًَٔل٢ُ َحسِّ

٤ًًََّل فٔی اِْلِٔسًَل٦ٔ أَِر  ٠ِٔ٤ًَُت  ا٢َ بًَٔل٢ْ ٣َا  َٗ َِٟح٨َّةٔ  ٠َِیَک بََِْن یََسیَّ فٔی ا ٌِ َٕ َن ِی٠ََة َخِظ ُت ا٠َّٟ ٌِ ِّیَس٤ٔ ّة ٩ِ٣ٔ أَن ٌَ َٔ ََّل  ظَی ٨ًِٔسٔی ٨ِ٣َ

 ٔ َتَب اہللُ ل َٛ ُضورٔ ٣َا  َِٟی١ٕ َوََّل ٧ََضإر إَّٔلَّ َػ٠َِّیُت بَٔذَٟٔک اٟلُّ ًَٕة ٩ِ٣ٔ  ا فٔی َسا زُ كُُضوّرا َتا٣ًّ ِّیَ أََتَلضَّ  ی أَِ٪ أَُػل

 این اوبااسہم ایب ةحؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب اوبایحؿ یمیت ییحی نب دیعس ایب 
 
 دمحم نب العء ہ

 

 
 

زرہع رضحت اوبرہریہ دیبع نب ی

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رضحت البؽ ےس حبص یک امنز ےک فتق رفام ا اے البؽ وت ھجم ےس فہ لمع ایبؿ رک 

فاز وج وت ےن امالؾ ںیم ایک وہ افر سج ےک عفن یک ےھجت ز ادہ ادیم وہ ویکہکن آج رات ںیم ےن تنج ںیم اےنپ اسےنم ریتے دقومں یک آ



 

 

 ین ےہ رضحت البؽ ےن رعض ایک ںیم ےن امالؾ ںیم وکیئ ااسی لمع ںیہن ایک ہک سج ےک عفن یک ےھجم ز ادہ ادیم وہ  ااےئ اس ےک ہک 

بج یھب ںیم رات  ا دؿ ےک فتق اکلم رطےقی ےس فوض رکات وہں وت اس فوض ےس سج دقر اہلل ےن ریمے دقمر ںیم اھکل وہات ےہ 

 امنز زپھ اتیل وہں۔

 این اوبااسہم ایب ةحؿ دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب اوبایحؿ یمیت ییحی نب دیعس ایب زرہع رضحت  :  رافی
 
 دمحم نب العء ہ

 

 
 

دیبع نب ی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسان دبعاہلل نب

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ًا٣ز ب٩ زرارہ حرضمی سویس ب٩ سٌیس وٟیس ب٩ سحاَ سہ١ ٨٣حاب ب٩ حارث ت٤یِم سہ١ ب٩ ًث٤ا٪ ًبساہلل ب :  راوی

 ٨٣حاب ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ٔ ب٩ِٔ ُزَراَرَة ا ًَا٣ٔز ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٤ٔیِٔمُّ َوَسِض١ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َو َِٟحارٔٔث اٟتَّ ث٨ََا ٨ِ٣َٔحاُب ب٩ُِ ا ٌٔیٕس َحسَّ مٔیُّ َوُسَویُِس ب٩ُِ َس َحرِضَ

 َ ٩ًَِ اِِل  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ا٢َ َسِض١ْ َو٨ِ٣َٔحاْب أَِخبََر٧َا و  َٗ  َٕ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُطَحا ٩ًَِ َوا ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع 

َِٟت َصٔذظٔ اِْل  ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ِوا ًَ َ٘ ٤ٌُٔوا إَٔذا ٣َا اتَّ َ أَٟحأت ُج٨َاْح ٓامَٔی ك ٠ٔ٤ًَُوا اٟؼَّ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا َو ًَلَی ا َِٟیَص  یَُة 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٗٔی١َ لٔی أ٧ََِت ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔلَی آَٔخٔ اِْلَیٔة   َوآ٨٣َُوا إ

دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ رضحیم  ادی نب دیعس فدیل نب اجسع لہس اجنمب یلع نب رہسم، اشمع، اجنمب نب احرث یمیمت لہس نب امثعؿ 
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اِت اربامیہ، ہمقلع رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی )َل َ
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( وج ولگ اامیؿ الےئ افر کین اامعؽ ےئک اںیہن اس ابت رپ وکیئ انگہ ںیہن ےہ وج فہ اھک ج ِ
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 ےکچ ںیہ اامیؿ افر رپزیہ ےک اسھت آرخ آتی کت انزؽ وہیئ وت ر اؽ اہلل ےن ےھجم اراشد رفام ا ایک  م اؿ ںیم ےس وہ۔

 لہس نب امثعؿ دبعاہلل نب اعرم نب زرارہ رضحیم  ادی نب دیعس فدیل نب اجسع لہس اجنمب یلع نب اجنمب نب احرث یمیمت :  رافی

 رہسم، اشمع، اربامیہ، ہمقلع رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1829    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ اب٩ رآٍ اسحاٚ یحٌی ب٩ آز٦ ب٩ ابی زائسہ ابواسحاٚ اسوز ب٩ بزیس  :  راوی

 ت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرض

ُٙ أَِخ  ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٍٕ ٔ ُى َّٔلب٩ِٔ َرآ ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ بََر٧َا و 

 ٔ ٩ًَِ أَب ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ٔس٣ُِت أ٧ََا َوأَخٔی َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ اِِلَِسَوز  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح یطٔ 

َّی اہللُ طُ إَّٔلَّ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ بَِیٔت َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وزٕ َوأ٣َُّ ٌُ ٨ََُّٜٓا حٔی٨ّا َو٣َا ٧َُزی اب٩َِ ٣َِش َِٟی٩ٔ٤َ  ِ  ٩ِ٣ٔ ا ث َٛ َرةٔ زُُخؤٟض٥ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ 

ُط و َٟ  َوُٟزُو٣ٔض٥ِٔ 

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب راعف انب راعف ااحسؼ ییحی نب آدؾ نب ایب زادئہ اوبااحسؼ ا اد نب زبدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل

ہنع افر اؿ یک فادلہ اک رثکت  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریما اھبیئ نمی ےس آےئ ےھت رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل

ےک اسھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگ آےن اجےن افر اؿ ےک اسھت رےنہ یک فہج ےس مہ اںیہن ر اؽ اہلل ےک الہ تیب یہ 

 ےس ےتھجمس ےھت۔

د نب زبدی رضحت اوبومیس ریض ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب راعف انب راعف ااحسؼ ییحی نب آدؾ نب ایب زادئہ اوبااحسؼ ا ا :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1830    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ابزاہی٥، ب٩ یوسٕ اسحاٚ اسوز حرضت ابو٣وسی :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َٕ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ یُوُس ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ َُّط  َحسَّ َٙ أ٧َ ٍَ اِِلَِسَوَز أَبٔی إِٔسَح َس٤ٔ

ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َِٟی٩ٔ٤َ  ٔس٣ُِت أ٧ََا َوأَخٔی ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِس  َ٘ َٟ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا ٣ُوَسی َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘  َي

دمحم نب اح م، ااحسؼ نب وصنمر اربامیہ، نب ویفس ااحسؼ ا اد رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک قیقحت ںیم افر ریما اھبیئ نمی ےس 



 

 

  ایس رطح ذموکر ےہ۔آےئ ےھت ابح  دحثی

 دمحم نب اح م، ااحسؼ نب وصنمر اربامیہ، نب ویفس ااحسؼ ا اد رضحت اوبومیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک

     1831    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ث٨یاب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪ ابواسحاٚ اسوز حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی َواب٩ُِ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ  َحسَّ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ إر  َبظَّ

ًَِبَس اہللٔ  ٥َ َوأ٧ََا أَُری أَ٪َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی   ٔ ِٟبَِیٔت أَِو ٣َا َذََکَ اِِلَِسَوز ٩ِ٣ٔ  ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا

ٔ َصَذا  ٧َِحو

ت اانب اشبر دبعارلنمح ایفسؿ اوبااحسؼ ا اد رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 

ب

 

مت
زریہ نب رحب، دمحم نب 

 ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن رضحت دبعاہلل وک الہ تیب ےس یہ وصتر رکات اھت  ا ایس رطح ذرک ایک

ت اانب اشبر دبعارلنمح ایفسؿ اوبااحسؼ ا اد رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ب

 

مت
 زریہ نب رحب، دمحم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ

     1832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، سٌبہ ابواسحٙ، حرضت ابواَّلحوؾ :  راوی

٤ُِٟثَ  ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٙ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ى

ا٢َ أََحُسص٤َُ  َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ وزٕ حَْٔن ٣َاَت اب٩ُِ ٣َِش ٌُ ا٢َ َطضِٔسُت أَبَا ٣ُوَسی َوأَبَا ٣َِش َٗ ُت أَبَا اِِلَِحَؤؾ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا َٟٔؼاحٔبٔطٔ أَتَُزاُظ َتزََک َٗ

َسُظ ٣ٔثِ  ٌِ َٟطُ إَٔذا حُحٔب٨َِا َوَيِظَضُس إَٔذا ُٔب٨َِاَب َٟیُِؤَذُ٪  ٠َُِٗت َذاَک إِٔ٪ کَاَ٪  ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٠َطُ 

دمحم نب ینثم انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعس اوب ااحسؼ ، رضحت اوباالوحص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب وعسمد ےک ااقتنؽ ےک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ایگ وت اؿ دفونں ںیم ےس اکی ےن اےنپ اسیھت ےس اہک اہمترا فتق رضحت اوبومیس افر رضحت اوبوعسمد 



 

 

ایک ایخؽ ےہ ہک ےن اےنپ دعب اےنپ اسیج وکیئ آدیم وھچڑا ےہ وت دفرسے ےن اہک ارگ  م ےن ہی اہک ےہ وت اؿ یک تمظع ہی یھت ہک بج مہ 

 ر مہ بج اغبئ وہ اجےت وت ہی اس فتق یھب احرض رےتہ ےھت۔وک رفک د ا اجات وت اؿ ےک ےئل ااجزت دے دی اجیت یھت اف

 دمحم نب ینثم انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعس اوباقحس، رضحت اوباالوحص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان دبعا

     1833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، یحٌی ب٩ آز٦ ٗلبہ ب٩ ًبساٌٟزیز ا٤ًع، ٣اٟک ب٩ حارث حرضت ابواَّلحوؾ :  راوی

ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ُِٗلَبُة صَُو اب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ

ًَِبسٔ اہللٔ َوص٥ُِ ی٨َُِو  ٍَ َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب  ٨َّا فٔی َزارٔ أَبٔی ٣ُوَسی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ  َِٟحارٔٔث  ٔ ا ِبُس زُوَ٪ ف ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ  ٕٕ ی ٣ُِؼَح

٥َ٠ًَِ ب٤َٔا َسُظ أَ ٌِ ٥َ َتَزَک َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُ٠ًَِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل وزٕ ٣َا أَ ٌُ ا٢ُ أَبُو ٣َِش َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو  اہللٔ  َ٘ َٓ ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ أ٧َِز٢ََ اہللُ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا

ِس کَاَ٪ َيِظ  َ٘ َٟ ٠َُِٗت َذاَک  َٟئ٩ِٔ  َٟطُ إَٔذا حُحٔب٨َِا٣ُوَسی أ٣ََا   َضُس إَٔذا ُٔب٨َِا َویُِؤَذُ٪ 

ت ہ نب دبعازعلسی اشمع، امکل نب احرث رضحت اوباالوحص ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبومیس ےک 
اوبرکبی دمحم نب العء، ییحی نب آدؾ قغ

 ڑھکے وہ ےئگ وت اوبوعسمد رھگ ںیم رضحت دبعاہلل ےک دنچ اسویھتں ےک رمہاہ وموجد ےھت افر فہ رقآؿ دیجم دھکی رےہ ےھت دبعاہلل

ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن ہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ دعب اؿ ڑھکے وہےن فاےل ےس ڑبھ رک ز ادہ اہلل یک انزؽ رکدہ آ ات ےک ابرے ںیم 

ےت ےھت وت ہی ملع ر ےنھ فاےل یسک وک وھچڑا وہ وت اوبومیس ےن اہک ارگ  م ےن ایسی ابت یہک ےہ وت اؿ اک احؽ وت ہی اھت ہک بج مہ اغبئ وہ

 احرض رےتہ ےھت افر بج ںیمہ احرض وہےن ےس رفک د ا اجات وت اںیہن ااجزت دی اجیت یھت۔

ت ہ نب دبعازعلسی اشمع، امکل نب احرث رضحت اوباالوحص :  رافی
 اوبرکبی دمحم نب العء، ییحی نب آدؾ قغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ٗاس٥ ب٩ زَکیا، ًبیساہلل ب٩ ٣وسٰی طیبا٪ ا٤ًع، ٣اٟک ب٩ حارث ابی احوؾ ابو٣وسی  :  راوی

 ابی ًبیسہ ابی ا٤ًع، زیس ب٩ وہب، حذئہ



 

 

 ٩ًَِ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ٩ًَِ َطِیَباَ٪  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ صَُو اب٩ُِ ٣ُوَسی  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ َِٟحارٔٔث  ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ا

ا٢َ أََتِیُت أَبَا ٣ُ  َٗ َ اِِلَِحَؤؾ  ث ُس ب٩ُِ أَبٔی ًُبَِیَسَة َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ِبَس اہللٔ َوأَبَا ٣ُوَسی ح و َحسَّ ًَ َوَجِسُت  َٓ ٨َا وَسی 

َِٟحٔسیَث َوَحسٔ  َٚ ا َة َوأَبٔی ٣ُوَسی َوَسا َٔ ٍَ حَُذِي ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َوصِٕب  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ثَرُ أَبٔی  ِٛ ُِٗلَبَة أََت٥ُّ َوأَ  یُث 

اقمس نب زرک ا، دیبع اہلل نب ومٰیس ابیشؿ اشمع، امکل نب احرث ایب اوحص اوبومیس دبعاہلل اوبرکبی دمحم نب ایب دیبعہ ایب اشمع، زدی 

ذحہفی نب فبہ، ذحہفی اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل رضحت زدی نب فبہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اوبومیس ےک اسھت اھٹیب وہا اھت ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔

اقمس نب زرک ا، دیبعاہلل نب ومٰیس ابیشؿ اشمع، امکل نب احرث ایب اوحص اوبومیس دبعاہلل اوبرکبی دمحم نب ایب دیبعہ ایب  :  رافی

 اشمع، زدی نب فبہ، ذحہفی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٪ ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت ًبساہللاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٨ولی ًبسہ ب٩ س٠امی :  راوی

 ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل َ٪ َحسَّ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َو٩ِ٣َ َحسَّ َٗ َّطُ  ًَِبٔس اہللٔ أ٧َ  ٩ًَِ  

 ًَ ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة ث٥َُّ  ١ُِ٠ َیأِٔت ب٤َٔا ١ََُّ یَِو٦َ ا ِِ ٠َِیطٔ َي ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أُِت  ِس ََقَ َ٘ ٠َ َٓ  َ أ ائَةٔ ٩ِ٣َ َتأ٣ُِزُونٔی أَِ٪ أََِقَ لَی َٔقَ

 ًِ ِّی أَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَن ًَ َّی اہللُ  ٥َٔ٠ًَ أَِػَحاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس  َ٘ َٟ ٌَْٔن ُسوَرّة َو ا َوَسِب ٌّ ـِ ٥َ بٔ َٜٔتأب اَوَس٠َّ ٔ ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ ٤ُ٠َُض٥ِ ب ِو أَ َٟ ہللٔ َو

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٕس َػل ٙٔ أَِػَحأب ٣َُح٤َّ َح٠َِشُت فٔی َح٠َ َٓ  ْٙ ا٢َ َط٘ٔی َٗ َِٟیطٔ  ٔ ََٟزَح٠ُِت إ ٥ُ٠ًَِ ٣ٔىِّی  ُت أََحّسا یَزُزُّ أََحّسا أَ ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ َس٥ََّ٠ 

ٌٔیبُطُ  ٠َِیطٔ َوََّل َي ًَ  َذَٟٔک 

 امیلسؿ اشمع، قیقش رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک سج ےن یسک زیچ ںیم ایختن ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح دبعہ نب

یک وت فہ  ماتم ےک دؿ اینپ ایختن دشہ زیچ وک ےل رک احرض وہاگ رھپ اہک  م ےھجم سک آدیم یک رقات ےک ابرے ںیم مکح دےتی ہک ںیم 

 اسےنم رتس ےس ھچک افرپ  ارںیت زپھ  اک وہں افر قیقحت ر اؽ اہلل یلص رقات رکفں احالہکن ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک

یئ اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ اجےتن ںیہ ہک ںیم اؿ بس ےس ز ادہ اہلل یک اتکب اک ملع ر ےنھ فاال وہں افر ارگ ےھجم ولعمؾ وہات ہک وک

 الچ اجات افر قیقش ےن اہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےک اکی ھجم ےس ز ادہ ملع ر ےنھ فاال ےہ وت ںیم اس یک رطػ  اار وہ رک



 

 

 وقلحں ںیم اھٹیب وہں ںیم ےن یسک ےس یھب ںیہن انس سج ےن انب وعسمد اک رد ایک وہ  ا اؿ رپ وکیئ بیع اگل ا وہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح دبعہ نب امیلسؿ اشمع، قیقش رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بہ ا٤ًع، ٣ش٥٠ حرضت ٣رسوٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوَکیب یحٌی ب٩ آز٦ ٗل :  راوی

 ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُِٗلَبُة  ث٨ََا  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّٟٔذی ََّل َحسَّ ا٢َ َوا َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   

َُِْرُُظ ٣َا ٩ِ٣ٔ َٛٔتأب اہللٔ ُسوَرْة  َط  َٟ ٔ ٥ُ٠ًَِ أََحّسا صَُو أَ إ ِو أَ َٟ َِٟت َو ٔ ٥ُ٠ًَِ ٓامَٔی أ٧ُِز َ َِٟت َو٣َا ٩ِ٣ٔ آَیٕة إَّٔلَّ أ٧ََا أ ٥ُ٠ًَِ َحِیُث ٧َزَ ٥ُ٠ًَِ إَّٔلَّ أ٧ََا أَ

َِٟیطٔ  ٔ ََٟزِٛٔبُت إ ُط اِْلٔب١ُٔ  ُِ َٜٔتأب اہللٔ ٣ٔىِّی َتِب٠ُ ٔ  ب

ت ہ، اشمع، ملسم، رضحت ورسفؼ ریض اہلل
 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےن اہک اس ذات اوبرکبی، ییحی نب آدؾ، قغ

یک مسق سج ےک  اا وکیئ وبعمد ںیہن اہلل یک اتکب ںیم وکیئ  ارت ایسی ںیہن ےہ رگم ںیم اجاتن وہں ہک فہ سک زیچ ےک ابرے ںیم انزؽ 

 فاال ےہ افر اس کت افٹن چنہپ ےتکس وہں وت ںیم یک یئگ یھت ارگ ےھجم ولعمؾ وہ اجےئ ہک وکیئ اکی اہلل یک اتکب وک ھجم ےس ز ادہ اجےنن

  اار وہ رک اس یک رطػ اجات۔

ت ہ اشمع، ملسم رضحت ورسفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 اوبرکبی ییحی نب آدؾ قغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاضفلئ اک ایب :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت ٣رسوٚ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبةَ  ٕٚ  َحسَّ و ٩ًَِ ٣َرِسُ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  َو٣َُح٤َّ

 ًَ ٧َا یَِو٣ّا  ََٓذََکِ ٕ ٨ًَِٔسُظ  ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َٗ َِٟیطٔ َو ٔ ُث إ ٨ََتَحسَّ َٓ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ِتٔی  ٨َّا ٧َأ ُٛ ا٢َ  ِس ِبَس َٗ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ اہللٔ ب٩َِ ٣َِش

٥َ َس٤ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َس َطِیٕئ َس٤ٔ ٌِ ُط َب ت٥ُِ َرُجًّل ََّل أََزا٢ُ أُحٔبُّ ٠ًََِیطٔ َذََکِ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ



 

 

 ٌَ آَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِرَب ُِْٟقِ و٢ُ ُخُذوا ا ُ٘ ٥َ َي ةَ َوَس٠َّ َٔ ٕب َوَسا٥ٕٟٔ ٣َِولَی أَبٔی حَُذِي ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ َوأُبَیِّ ب٩ِٔ  اذ ٌَ َبَسأَ بٔطٔ َو٣ُ َٓ ًَِبٕس   ٕة ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، قیقش رضحت ورسفؼ ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل نب رمعف یک 

 افر اؿ ےس گ و وگتفگ وہےت اؿ ےک اپس اکی دؿ مہ ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد اک ذرک ایک وت اوہنں دختم ںیم احرض وہےت ےھت

ےن اہک قیقحت  م ےن ا ےس آدیم اک ذرک ایک ےہ نج ےس ںیم اس فتق ےس تبحم رکات وہں بج ےس ںیم ےن اؿ ےک ابرے ںیم ر اؽ 

انس رفامےت ےھت ہک رقآؿ اؿ اچر انب اؾ دبع افر اؿ ےس رشفع ایک افر اعمذ  اہلل ےس انس ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس

 نب لبج افر ایب نب بعک افر اوبذحہفی ےک ومیل رضحت اسمل ےس احلص رکف۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، قیقش رضحت ورسفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جزیز، ا٤ًع، ابووائ١ حرضت ٣رسوٚٗتیبہ ب٩ سٌیس، زہْر ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ  :  راوی

 َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ٌٔیٕس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع 

 َ ٧ ََٓذََکِ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٨َّا ٨ًَِٔس  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ا٢َ إٔ٪َّ َذاَک اٟزَُّج١َ ََّل أََزا٢ُ أُحٔبُّطُ ٣َرِسُ َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ا َحٔسیّثا 

ُِْٟقِ  ُؤا ا و٢ُ اَِقَ ُ٘ ُتطُ َي ٌِ وُٟطُ َس٤ٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َس َطِیٕئ َس٤ٔ ٌِ ةٔ َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ َب ٌَ اب٩ِٔ  آَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِرَب

ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ َورَحِ  اذ ٌَ َة َو٩ِ٣ٔ ٣ُ َٔ ٕب َو٩ِ٣ٔ َسا٥ٕٟٔ ٣َِولَی أَبٔی حَُذِي ٌِ َٛ َبَسأَ بٔطٔ َو٩ِ٣ٔ أُبَیِّ ب٩ِٔ  َٓ ِبٕس  ًَ ِوُُٟط أ٦ُِّ  َٗ ُظ ُزَصِْْر  ٥ِ یَِذَُکِ َٟ  ْٖ

وُٟطُ  ُ٘  َي

ؼ ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل نب ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوبفالئ رضحت ورسف

رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم احرض ےھت ہک مہ ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رمفی اکی دحثی ذرک یک وت اوہنں ےن 

 اہک ہی فہ آدیم ںیہ سج ےس ںیم اس فتق ےس تبحم رکات وہں بج ےس اؿ ےک ابرے ںیم ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس رفامےت وہےئ انس

آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت اچر آدویمں انب اؾ دبع افر اؿ ےس ادتباء یک افر ایب نب بعک افر اوبذحہفی ےک آزاد رکدہ الغؾ 

 اسمل افر اعمذ نب لبج ےس زپوھ۔

 ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوبفالئ رضحت ورسفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، جزیز، وٛیٍ، ابوبرک ابو٣ٌاویہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ا٤ًع :  راوی

 ٔ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ  َحسَّ ٍٕ فٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ  ٕ َوَوٛٔی َجزٔیز

ِب١َ أُبَٓیٕ  َٗ اّذا  ٌَ ٦َ ٣ُ سَّ َٗ اؤیََة  ٌَ ٕ  أَبٔی ٣ُ اذ ٌَ ِب١َ ٣ُ َٗ یِٕب أُبَیٌّ   َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی َُکَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اشمع، رجری، فعیک، اوبرکب اوباعمفہی اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک رمفی ےہ اہتبل اچرفں ےک انؾ ںیم دقتمی ف 

 اتریخ یک رطػ ااشرہ ایک ایگ ےہ۔

 وبرکب اوباعمفہیاوبرکب نب ایب ہبیش، اشمع، رجری، فعیک، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار اب٩ ابی ًسی، برش اب٩ خاٟس ٣ح٤س اب٩ جٌرف طٌبہ، ا٤ًع :  راوی

 َ ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخب ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا رَفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي َر٧َا ٣َُح٤َّ

 ٩ًَِ ص٤َُا  ةٔ  لِٔکَ ٌَ ٙٔ اِِلَِرَب َبَة فٔی َت٨ِٔشی ٌِ ٩ًَِ ُط ا  َٔ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َازٔص٥ِٔ َواِخَت٠َ َ ٩ًَِ اِِل َبَة  ٌِ  ُط

انب ینثم انب اشبر انب ایب دعی، رشب انب اخدل دمحم انب رفعج ہبعش، اشمع، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل ہبعش ےس اچرفں 

 یک رتبیت ںیم االتخػ ذموکر ےہ۔

 انب ینثم انب اشبر انب ایب دعی، رشب انب اخدل دمحم انب رفعج ہبعش، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ ابزاہی٥، حرضت ٣رسوٚ :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ِ  َحسَّ ًَ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ

َس  ٌِ ُط َب ا٢َ َذاَک َرُج١ْ ََّل أََزا٢ُ أُحٔبُّ َ٘ َٓ ٤ًَِزٕو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  وزٕ ٨ًَِٔس  ٌُ وا اب٩َِ ٣َِش ا٢َ َذََکُ َٗ  ٕٚ و ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٣َرِسُ ٌِ ٣َا َس٤ٔ

و٢ُ اِستَ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕب َػل ٌِ َٛ َة َوأُبَیِّ ب٩ِٔ  َٔ ٕ َوَسا٥ٕٟٔ ٣َِولَی أَبٔی حَُذِي وز ٌُ ٕة ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٣َِش ٌَ آَ٪ ٩ِ٣ٔ أَِرَب ُِْٟقِ ُؤا ا ِْقٔ

ٔ ب٩ِٔ َجَب١ٕ  اذ ٌَ  َو٣ُ

 ہنع دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ اربامیہ، رضحت ورسفؼ ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل

ےک اپس رضحت انب وعسمد اک ذرک وہا وت اوہنں ےن اہک ہی فہ آدیم ںیہ نج ےس ںیم اس فتق ےس تبحم رکات وہں بج ےس ںیم ےن 

ر اؽ اہلل ےس اؿ ےک ابرے ںیم انس ےہ ہک رقآؿ دیجم زپانھ اؿ اچر ےس وھکیس انب وعسمد افر اوبذحہفی ےک آزاد رکدہ الغؾ اسمل افر 

 ذ نب لبج۔ایب نب بعک افر اعم

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ اربامیہ، رضحت ورسفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 لئ ےک ایبؿ ںیمدیسان دبعاہلل نب وعسمد افر اؿ یک فادلہ رتحمہم ےک اضف

     1842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ :  راوی

َبُة بََس  ٌِ ا٢َ ُط َٗ ٔ َوَزاَز  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َ أَ بَٔضَذی٩ِٔ ََّل أَزِ َحسَّ  رٔی بٔأَیِّض٤َٔا بََسأ

دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک ہبعش ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن اؿ دفونں ےس ادتبا یک اہتبل ہی ولعمؾ ںیہن ہک اؿ دف ںیم ےس سک ےس ادتباء یک یھت۔

 دیبعاہلل نب اعمذ، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت ایب نب بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت ایب نب بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُِْٟقِ َحسَّ ٍَ ا ًَِضسٔ وَُّل َج٤َ ًَلَی  آَ٪ 

 َٛ اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ َوأُبَیُّ ب٩ُِ  ٌَ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ ٣ُ ْة ک٠ُُّ ٌَ ٥َ أَِرَب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٕب َوَزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َوأَبُو َزیِٕس  ٌِ

ا٢َ أََحُس ٤ًُُو٣َ  َٗ ٠ُُِٗت ِٔل٧ََٕص ٩ِ٣َ أَبُو َزیِٕس  َتاَزةُ   ًٔیَٗ

دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےک زامہن ابمرک ںیم اچر آدویمں ےن 

رقآؿ دیجم وک عمج ایک افر فہ اسرے ےک اسرے ااصنر ےس ےھت اعمذ نب لبج ایب نب بعک زدی نب اثتب افر اوبزدی اتقدہ ےن ایبؿ ایک ہک 

 سن ےس اہک اب زدی وکؿ ےھت اوہنں ےن اہک فہ اچچؤں ںیم ےس اکی ےھت۔ںیم ےن ا

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت ایب نب

     1844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ ٣ٌبس ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦ ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ہ٤ا٦ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َبٕس َحسَّ ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ثَىٔی أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ ٠ُُِٗت ِٔل٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ٩ِ٣َ َحسَّ ا٢َ  َٗ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ِزُو ب٩ُِ 

ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ْة ک٠ُُّ ٌَ ا٢َ أَِرَب َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  آَ٪  ُِْٟقِ ٍَ ا اذُ  َج٤َ ٌَ ٕب َو٣ُ ٌِ َٛ ب٩ُِ َجَب١ٕ  أُبَیُّ ب٩ُِ 

 َوَزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت َوَرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ یُِٜىَی أَبَا َزیِسٕ 

اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم رمعف نب اعمص، امہؾ اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت امہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اسن نب امکل ریض اہلل 

رک ںیم رقآؿ دیجم سک ےن عمج ایک اوہنں ےن اہک اچر ےن افر فہ اسرے اعتٰیل ہنع ےس اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابم

 ااصنر ںیم ےس ےھت ایب نب بعک اعمذ نب لبج افر زدی نب اثتب افر ااصنر ںیم ےس اکی آدیم ےن نج وک تینک اوبزدی یھت۔

 اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم رمعف نب اعمص، امہؾ اتقدہ، اسن نب امکل، رضحت امہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت ایب نب بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1845    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتازہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟکہساب ب٩ خاٟس ہ٤ا٦  :  راوی

 َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا صَسَّ ا٢َ ِٔلُبَٓیٕ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ی اہللُ 

 َٗ ٠َِیَک  ًَ أَ  ًَزَّ َوَج١َّ أ٣َََزنٔی أَِ٪ أََِقَ ١َ أُبَیٌّ َیِبکٔیإٔ٪َّ اہلَل  ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ اَک لٔی  ا٢َ اہللُ َس٤َّ َٗ ََٟک  انٔی   ا٢َ آہللُ َس٤َّ

دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت ایب ےس رفام ا اہلل رب 

اوہنں ےن رعض ایک اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریما انؾ ےل رک ازعلت ےن ےھجم مکح د ا ےہ ہک ریتے اسےنم رقآؿ دیجم زپوھں 

 رفام ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام اہلل ےن ریتا انؾ ےل رک ھجم ےس رفام ا ےہ وت ایب رفےن ےگل۔

 دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت ایب نب بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1846    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣ا :  راوی

ا٢َ َس  َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص َحسَّ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ َٗ ُت  ٌِ ٔ٤

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ وا ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  رَفُ َٛ َّٟٔذی٩َ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ ا ٠َِیَک  ًَ  َ أ ٕب إٔ٪َّ اہللَ أ٣ََزَنٔی أَِ٪ أََِقَ ٌِ َٛ ٥ََّ٠ ِٔلُبَیِّ ب٩ِٔ 

َبکَی َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ انٔی  ا٢َ َوَس٤َّ َٗ 

اہلل یلص اہلل ہیلع دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 
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 ریما فملس ےن رضحت ایب ےس رفام ا اہلل ےن ےھجم مکح د ا ےہ ہک ںیم اہمترے اسےنم )مَلْ 

 انؾ ایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں رافی ےتہک ںیہ رھپ فہ رف دےیئ۔

 ر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم انب اشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت ایب نب بعک افر ااصنر ےس اکی امجتع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1847    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ث٨َٔیطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ

٥َ ِٔلُبَٓیٕ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رضحت ایب ےس رفام ا ابح  دحثی ابمرہک 

 ایس رطح ےہ۔

 ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1848    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤یس ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہللًبس ب٩ ح :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ وَُّل  ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  طُ َس٤ٔ

ُغ اٟزَّحِ َرُس  ََٟضا َْعِ  َّ اذٕ بََِْن أَیِٔسیض٥ِٔ اصَِتز ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٥َ َوَج٨َاَزةُ َس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ٔ٤َ و٢ُ اہللٔ َػل

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےن اس احؽ ںیم رفام ا ہک رضحت دعس نب اعمذ اک انجزہ اؿ ےک اسےنم اھت ہک اؿ یک فہج ےس اہلل ےک رعش وک یھب رحتک آ یئگ فملس

 ےہ۔

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس ًبساہلل ب٩ ازریص اوزی ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ جَ َحسَّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص اِِلَِوزٔیُّ َحسَّ ث٨ََا  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ ا  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ابٔز

 ٕ اذ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ُغ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٤َِٟٔؤت َس ٥َ اصَِتزَّ َْعِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

اندق دبعاہلل نب ادرسی افدی اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رضحت رمعف 

 دعس نب اعمذ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فہج ےس رنمح اک رعش یھب رلزہ ربادناؾ ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق دبعاہلل نب ادرسی افدی اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٟوہاب ب٩ ًلاء، سٌیس ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟکرزی ًبس ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس  ُٖ ا َّٔ َِٟد ًََلإئ ا َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  یُّ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ اٟزُّزِّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ  َحسَّ َتاَزَة َحسَّ َٗ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُغ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ََٟضا َْعِ ّسا اصَِتزَّ  ٌِ ىٔی َس ٌِ ْة َي ًَ ا٢َ َوَج٨َاَزتُُط ٣َِوُؿو َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

دمحم نب دبعاہلل رزی دبعاولاہب نب اطعء، دیعس اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

  فہج ےس اہلل اک رعش یھب رحتک ںیم آ ایگ ےہ۔ہکبج دعس اک انجزہ راھک وہا اھت ہک اس یک

 دمحم نب دبعاہلل رزی دبعاولاہب نب اطعء، دیعس اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمدعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایب

     1851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ، حرضت بزاء :  راوی



 

 

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِٟبََراَئ  َحسَّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح

١َ أَِػَحابُُط ی٤٠َُِٔشو٧ََضا َو  ٌَ َح َٓ  ٕ یز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُُّة رَحٔ ًَ َّی اہللُ  وَُّل أُصِٔسَیِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ ا٢َ َي َ٘ َٓ َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٟٔی٨َٔضا  ٌِ َي

 ٌِ ٨َ٤ََٟازٔی١ُ َس  ٔ َحبُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ْٟٔٔن صَٔذظ ٌِ َُِْٟن أََت َِٟح٨َّٔة َخِْْر ٨ِ٣َٔضا َوأَ اذٕ فٔی ا ٌَ  سٔ ب٩ِٔ ٣ُ

 دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل وک رمشی اک اکی وجڑا دہہی ایک ایگ وت آپ

ہج رپ بجعت رک رےہ وہ احالہکن دعس نب اعمذ ےک رفامؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ےن اےس وھچان رشفع رک د ا افر اس یک رنیم یک ف

 تنج ںیم اس ےس رتہب افر رنؾ وہں ےگ۔

 دمحم نب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿاضفلئ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1852    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی ابوزاؤز طٌبہ، ابو اسحاٚ بزاء ب٩ ًازب :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ یُّ َحسَّ يِّ َـّ ًَِبَسَة اٟ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ُتَٔی َحسَّ وَُّل أ ُ٘ ًَازٕٔب َي ِٟبََراَئ ب٩َِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ َنٔی أَبُو إِٔسَح ُة أ٧ََِبأ

ِبَسَة أَِخبََر٧َا ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َِٟحٔسیَث ث٥َُّ  ََٓذََکَ ا  ٕ یز ٥َ بَٔثِؤب رَحٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ثَىٔی  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط أَبُو َزاُوَز َحسَّ

ٔ َصَذا أَِو ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٥َ ب٨َِٔحو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ  َٗ 

 ادمح نب دبعہ یبض اوبداؤد ہبعش، اوب ااحسؼ رباء، نب اعزب اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ؼ رباء نب اعزبادمح نب دبعہ یبض اوبداؤد ہبعش، اوب ااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ خاٟس طٌبہ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ جب٠ہ ا٣یہ :  راوی

 ٔ َِٟحٔسیٔث بٔاِْل َبُة بَٔضَذا ا ٌِ ث٨ََا ُط ُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا أ٣َُیَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َواَیٔة أَبٔی َحسَّ ا ََکٔ ٌّ ِس٨َاَزی٩ِٔ َج٤ٔی



 

 

 َزاُوزَ 

 ےہ۔دمحم نب رمعف نب ہلبج اہیم نب اخدل ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی 

 دمحم نب رمعف نب ہلبج اہیم نب اخدل ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س طیبا٪ ٗتازہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّطُ أُصِسَٔی َٟٔزُسو٢ٔ َحسَّ ٣َأٟٕک أ٧َ

 َّ َّٟذٔ اہللٔ َػل ا٢َ َوا َ٘ َٓ حَٔب ا٨َّٟاُض ٨ِ٣َٔضا  ٌَ َٓ  ٔ یز ََِٟحٔ ٩ًَِ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُجبَّْة ٩ِ٣ٔ ُس٨ُِسٕض َوکَاَ٪ ی٨ََِهی  ًَ ٕس ی اہللُ  ُص ٣َُح٤َّ ِٔ ی َن

َِٟح٨َّٔة أَِحَش٩ُ ٩ِ٣ٔ َصَذا اذٕ فٔی ا ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٔ إٔ٪َّ ٨َ٣َازٔی١َ َس  بَٔیٔسظ

ؿ اتقدہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل زریہ نب رحب، ویسن نب دمحم ابیش

وت  یلص اہلل ہیلع فملس وک دنسس رمشی اک اکی ہبج دہہی ایک ایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رمشی ےس عنم رفامےت ےھت سپ ولوگں ےن بجعت ایک

ات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ ےب کش دعس نب اعمذ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ذ

 اک رفامؽ تنج ںیم اس ےس یھب وخوصبرت ےہ۔

 زریہ نب رحب، ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دعس نب اعمذ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، سا٥ٟ ب٩ ٧وح ٤ًز ب٩ ًا٣ز ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

إر َحسَّ  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ َِٟح٨َِس٢ٔ َحسَّ ِیٔسَر زُو٣َةٔ ا َٛ ُ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح َحسَّ

 ًَ ٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیطٔ َوکَاَ٪ ی٨ََِهی  َٟ ََٓذََکَ ٧َِحَوُظ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح٠َُّّة  َّی اہللُ  ََِٟحٔ أَصَِسی َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ٩ِ ا  یز



 

 

 ادنجلؽ ےک احمک ےن ر اؽ اہلل وک اکی ہلح 

 

دمحم نب اشبر، اسمل نب ونح رمع نب اعرم اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ا دیر دفمة

 دہہی ایک ابح  دحثی ایس رطح ذموکر ےہ افر اس دحثی ںیم ہی ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رمشی ےس عنم رکےت ےھت۔

 مل نب ونح رمع نب اعرم اتقدہ، رضحت اسندمحم نب اشبر، اس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوب داجہن امسک نب رخہش ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اوب داجہن امسک نب رخہش ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ث٨ََا ثَابْٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َِیطٔ  ٕص َحسَّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َبَشُلوا أَیِٔسیَُض٥ِ ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ يَ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ َیأُِخُذ ٣ٔىِّی صََذا  َ٘ َٓ ا یَِو٦َ أُحُٕس  ّٔ ٥َ أََخَذ َسِی ٩ِ٤َ َیأُِخُذُظ َوَس٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ أ٧ََا أ٧ََا  ُ٘

ا َ٘ َٓ ِو٦ُ  َ٘ ِٟ أَِحَح٥َ ا َٓ ا٢َ  َٗ طٔ  ِّ٘ َْٛٔن بَٔح ٤ُِٟرِشٔ َٙ بٔطٔ َصا٦َ ا ٠َ َٔ َٓ َٓأََخَذُظ  ا٢َ  َٗ طٔ  ِّ٘ َطَة أَبُو زَُجا٧ََة أ٧ََا آُخُذُظ بَٔح  ٢َ ٔس٤َاُک ب٩ُِ ََخَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ امحد نب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن زغفہ ادح ےک دؿ 

ھجم ےس ہی ولتار وکؿ ےل اگ سپ احصہب ںیم ےس رہ ااسنؿ ےن اےنپ اہوھتں وک ہی ےتہک وہےئ دراز ایک ںیم آپ اکی ولتار ےل رک رفام ا 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس اس اک قح ادا رکےن یک رشط رپ وکؿ اتیل ےہ ولگ ےھچیپ ٹہ ےئگ وت رضحت امسک نب رخہش اوبداجہن 

 رشط رپ اتیل وہں سپ اوہنں ےن ہی ولتار ےل ےک افر اس ےک اسھت رشمنیک یک ےن رعض ایک ںیم اےس اس اک قح ادا رکےن یک

 وھکزپ اں وھپڑںی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ امحد نب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فادل رگایم رضحت دبعاہلل انب رمعف نب رحاؾ ےک ضف

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فادل رگایم رضحت دبعاہلل انب رمعف نب رحاؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی ٤ًز ٧اٗس سٔیا٪، ًبیساہلل سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس لِٔکَ ًَ َوارٔیزٔیُّ َو َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ َحسَّ َٗ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس  َحسَّ

ا کَاَ٪ یَِو٦ُ أُحُٕس ٔجیَئ بٔأَبٔی ٣ُ  َّ٤َٟ وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ُت َجابَٔز ب٩َِ  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َٜٔسرٔ َي ٨ِ٤ُِٟ ُت اب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِس ٣ُث١َٔ بٔطٔ  َٗ ی َو َشطًّ

وِ  َٗ ٨ََضانٔی  َٓ ِوَب  ٍَ اٟثَّ َٓ أََرِزُت أَِ٪ أَِر ٥َ أَ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٓ ِومٔی رَفَ َٗ ٨ََضانٔی  َٓ ِوَب  ٍَ اٟثَّ َٓ ِو مٔی ث٥َُّ أََرِزُت أَِ٪ أَِر

 ٕ ٤ِز ًَ ٤ِزٕو أَِو أُِخُت  ًَ اُٟوا ب٨ُِٔت  َ٘ َٓ  ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ َصٔذظ َ٘ َٓ ٍَ َػِوَت بَاَٛٔیٕة أَِو َػائَٔحٕة  َش٤ٔ َٓ  ٍَ ٔ ٓ َٓ أ٣َََز بٔطٔ رَفُ َِٟت و  ٤َا َزا َٓ ا٢َ َو٥َٟٔ َتِبکٔی  َ٘

 ٍَ ٔ َّی ُرٓ َُٜة تُٔو٠ُّطُ بٔأَِج٨َٔحتَٔضا َحً ٔ ٤ًََِٟلئ  ا

 دیبع اہلل نب رمع وقارریی رمع اندق ایفسؿ، دیبع اہلل ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ااء اکےٹ ےئگ ےھت سپ ںیم ےن ےہ ہک بج زغفہ ادح ےک دؿ ریمے ابپ وک ڑپک

 

ض
ع
ے ےس ڈاکھ وہا ال ا ایگ اس احؽ ںیم ہک اؿ ےک ا

ر اؽ اہلل  ڑپکا ااھٹےن اک ارادہ ایک وت ریمی وقؾ ےن ےھجم عنم رک د ا ںیم ےن رھپ ڑپکا ااھٹےن اک ارادہ ایک وت ریمی وقؾ ےن ےھجم عنم رک د ا سپ

ااھٹ د ا ایگ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی رفےن الچےن فایل تورت یک آفاز  ین وت  یلص اہلل ہیلع فملس ےن وخد ااھٹد ا  ا مکح وت اےس

رفام ا ہی وکؿ ےہ ولوگں ےن رعض ایک رمعف یک یٹیب  ا رمعف یک نہب ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں رفیت ےہ احالہکن رفےتش 

 ہک ااھٹ ایل اجےئ۔ ربارب اس رپ اےنپ رپفں ےس اسہی ےئک وہےئ ںیہ اہیں کت

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی رمع اندق ایفسؿ، دیبعاہلل ایفسؿ نب ہنییع، انب دکنمر رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ان اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فادل رگایم رضحت دبعاہلل انب رمعف نب رحاؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیس

     1858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہلل  ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل رضی :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ِ َجابٔز

٩ًَِ َوِجضٔطٔ َوأَبِ  ِوَب  ُٕ اٟثَّ ٔظ ِٛ ٠ُِت أَ ٌَ َح َٓ ٥َ ََّل أُٔػیَب أَبٔی یَِو٦َ أُحُٕس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُوا ی٨ََِضِو٧َىٔی َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ کٔی َوَج



 

 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتبِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٜٔیطٔ  ٤ِزٕو َتِب ًَ اك٤َُٔة ب٨ُِٔت  َٓ ٠َِت  ٌَ ا٢َ َوَج َٗ َِٟت َی٨َِضانٔی  ٜٔیطٔ ٣َا َزا ٜٔیطٔ أَِو ََّل َتِب

٤ًََِٟل  ُت٤ُوظُ ا ٌِ َٓ َّی َر َُٜة تُٔو٠ُّطُ بٔأَِج٨َٔحتَٔضا َحً ٔ  ئ

دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اگل افر ولوگں ےن ےھجم رفانک رشفع رک د ا افر  ریمے فادل زغفہ ادح ےک دؿ دیہش ےئک ےئگ سپ ںیم اؿ ےک رہچہ ےس ڑپکا ااھٹ ا افر رفےن

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم رفک ںیہن رےہ ےھت افر افہمط تنب رمع ےن یھب رفان رشفع رک د ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ہک  م اؿ اک انجزہ ااھٹول۔رفام ا  م اس رپ رؤ  ا ہن رؤ رفےتش ربارب اس رپ اےنپ رپفں ےس اسہی رک رےہ ںیہ اہیں کت 

 دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ان اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فادل رگایم رضحت دبعاہلل انب رمعف نب رحاؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیس

     1859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر جابز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاحَ  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ ح و َحسَّ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا  ٚٔ سَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ صٔی٥َ أَِخبََر٧َا 

َِٟحٔسی ٕ بَٔضَذا ا ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٤ًََِٟلئَٜٔةٔ َحسَّ َِٟیَص فٔی َحٔسیثٔطٔ ذَِٔکُ ا ََُِْر أَ٪َّ اب٩َِ ُجَزیِٕخ  ٔث 

َِٟباَٛٔیةٔ   َوبُکَاُئ ا

دبع نب دیمح رفح نب ابعدہ، انب رججی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، دمحم نب دکنمر اجرب، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ 

 ر رفےن فاےل ےک رفےن اک ذرک ںیہن ےہ۔نکیل انب رججی یک دحثی ںیم احالہکن اف

 دبع نب دیمح رفح نب ابعدہ، انب رججی، ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، دمحم نب دکنمر اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک فادل رگایم رضحت دبعاہلل انب رمعف نب رحاؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان اجرب 

     1860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ زَکیا، ب٩ ًسی ًبیساہلل ب٩ ٤ًزو ًبسالرکی٥ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر حرضت جابز رضی اہلل  :  راوی



 

 

 الٰی ٨ًہتٌ

 ًَ ًَٔسٓیٕ أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  یَّاُئ ب٩ُِ  ث٨ََا َزََکٔ ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ی٥ٔ  ِبٔس اِلرَکٔ ًَ  ٩ًَِ ٤ِزٕو 

ا  ًّ َبٔی یَِو٦َ أُحُٕس ٣َُحسَّ ا٢َ ٔجیَئ بٔأ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ََٓذََکَ ٧َِحَو ب٩ِٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ بََِْن یََسِی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُؤؿ َٓ

 َحٔسیثٔض٥ِٔ 

دمحم نب ادمح نب ایب فلخ زرک ا، نب دعی دیبع اہلل نب رمعف دبعارکلمی دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

اکؿ ےٹک وہےئ ال ا ایگ سپ اںیہن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم راھک ایگ ابح  دحثی زغفہ ادح ےک دؿ ریمے ابپ وک انک افر 

 ابمرہک اںیہن یک رطح ےہ۔

 دمحم نب ادمح نب ایب فلخ زرک ا، نب دعی دیبعاہلل نب رمعف دبعارکلمی دمحم نب دکنمر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی ت  ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
ت ب
حل
 ...رضحت 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ی ت  ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم
ب ت 
حل
 رضحت 

     1861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ٛا٧ہ ب٩ نٌی٥ حرضت ابوبززہاسحاٚ ب٩ ٤ًزو ب٩ س٠یم ح٤از س٠ی٤ہ ثابت  :  راوی

 ٩ًَِ ِی٥ٕ  ٌَ ٩ًَِ ٨َٔٛا٧ََة ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ُٙ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس٠ٔیٕم َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح َّی اہللُ  َحسَّ أَبٔی بَزَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

اَئ اہللُ  َٓ َ أ َٓ ُط  َٟ زّی  ِِ ٥َ کَاَ٪ فٔی ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَُٓل٧ّا ث٥َُّ ًَ ًَُٓل٧ّا َو ًَُٓل٧ّا َو  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ُ٘ٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ أََحٕس  ِٔ ا٢َ ِٔلَِػَحابٔطٔ َص١ِ َت َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  

ا َٗ ُ٘ٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ أََحٕس  ِٔ ا٢َ َص١ِ َت َٗ ًَُٓل٧ّا ث٥َُّ  ًَُٓل٧ّا َو ًَُٓل٧ّا َو  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ ُ٘ٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ أََحٕس  ِٔ ا٢َ َص١ِ َت ا٢َ َٗ َٗ ُِٓ٘ٔس ُٟوا ََّل  ٜٔىِّی أَ َل

َتَی ا أ َٓ َت٠ُوُظ  َٗ َت٠َُض٥ِ ث٥َُّ  َٗ ِس  َٗ ٕة  ٌَ ٔلَی َج٨ِٔب َسِب َوَجُسوُظ إ َٓ ِتلَی  َ٘ ِٟ ُل٠َٔب فٔی ا َٓ َٓاك٠ُِبُوُظ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُج٠َِیبٔیّبا  َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیُّ َػل

َت٠ُوُظ صََذا ٣ٔىِّ  َٗ ّة ث٥َُّ  ٌَ َت١َ َسِب َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  َٕ َٗ َو ُط إَّٔلَّ َٓ َٟ َِٟیَص  ًَلَی َسأًَسیِطٔ  طُ  ٌَ َوَؿ َٓ ا٢َ  َٗ ی َوأ٧ََا ٨ِ٣ُٔط صََذا ٣ٔىِّی َوأ٧ََا ٨ِ٣ٔطُ 

َُِشًّل  ٥َِٟ یَِذَُکِ  ٔ َو بِرٔظ َٗ ٍَ فٔی  َٟطُ َوُؤؿ ُحرٔفَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َسأًَسا ا٨َّٟٔيیِّ َػل

انکہن نب میعن رضحت اوبربزہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اکی اہجد ںیم ےھت ہک  ااحسؼ نب رمعف نب طیلس امحد ہمیلس اثتب

ات اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک امؽ اطع ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن احصہب رکاؾ ےس رفام ا ایک ںیہمت وکیئ اکی اغبئ ولعمؾ وہ



 

 

الفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ مگ ںیہن ےہ اوہنں ےن ےہ اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں الفں الفں افر 

رعض ایک  ی اہں الفں الفں افر الفں اغبئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رھپ رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ مگ ںیہن ےہ احصہب ےن رعض 

 ی  
ت ب
ح ل
ت  وک مگ اپات وہں سپ اےس التش رکف سپ اںیہن دہشاء ںیم اپ ا ںیہنج اوہنں ایک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا نکیل ںیم وت 

ےن اںیہن است آدویمں ےک ولہپ ںیم اپ ا ںیہنج اوہنں ےن لتق ایک اھت رھپ اکرففں ےن اںیہن دیہش رک د ا سپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؿ 

ں ےن اںیہن دیہش رک د ا ہی ھجم ےس ےہ افر ںیم اس ےس وہں ہی ےک اپس آ رک ڑھکے وہےئ رھپ رفام ا اس ےن است وک لتق ایک رھپ اوہن

ھجم ےس ےہ افر ںیم اس ےس وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ ابزفؤں رپ ااھٹ ایل افر اس رطح ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

  دنف رک د ا ایگ افر لسغ اک ذرک ںیہن ایک۔العفہ یسک افر ےن ااھٹ ا وہا ہن اھت رھپ اؿ ےک ےئل ربق وھکدی یئگ افر اںیہن ربق ںیم

 ااحسؼ نب رمعف نب طیلس امحد ہمیلس اثتب انکہن نب میعن رضحت اوبربزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اوبذر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اوبذر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس اززی س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ح٤یس ب٩ ہًل٢ ًبساہلل ب٩ ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُس٠َامِیَ  اُب ب٩ُِ َخأٟٕس اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َُِِْٟٔرةٔ أَِخبََر٧َا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ  ُ٪ ب٩ُِ ا

 ُ ِجُت أ٧ََا َوأَخٔی أ٧َُِیْص َوأ رَخَ َٓ ا٦َ  ََِٟحَ ِضَز ا وَ٪ اٟظَّ إر َوکَا٧ُوا یُٔح٠ُّ َٔ ِو٨َ٣ٔا ُٔ َٗ ِج٨َا ٩ِ٣ٔ  ًَلَی أَبُو َذٓرٕ ََخَ ٨َِٟا  ٨َزَ َٓ ٨َا  ٨ََٟا ٣ُّ َخا٢ٕ 

َٟیِ  ٔ َٕ إ َٟ ٩ًَِ أَص٠َِٔک َخا ِجَت  ََّک إَٔذا ََخَ اُٟوا إ٧ٔ َ٘ َٓ ِو٣ُُط  َٗ َحَشَس٧َا  َٓ َِٟی٨َا  ٔ ٨َ٣َا َخا٨َُٟا َوأَِحَش٩َ إ أََِکَ ٨ََثا َٓ َٓ َحاَئ َخا٨َُٟا  َٓ ض٥ِٔ أ٧َُِیْص 

ِس  َ٘ َٓ زُوَٓٔک  ٌِ ا ٣َا ٣ََضی ٩ِ٣ٔ ٣َ ٠ُِت أ٣ََّ ُ٘ َٓ ُط  َٟ َّٟٔذی ٗٔی١َ  ٠َِی٨َا ا اِحَت٨َ٠ِ٤َا ًَ َٓ ٣َت٨ََا  ب٨َِا ُٔصِ ََْٓقَّ ُس  ٌِ ََٟک ٓامَٔی َب  ََ ِرَتُط َوََّل ٔج٤َا سَّ َٛ

٨َارَفَ أ٧َُِیْص  َٓ ََّٜة  ٣َ ٔ ة ٨َِٟا بَٔحرِضَ َّی ٧َزَ ٨َا َحً ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ١َ َیِبکٔی  ٌَ َح َٓ ی َخا٨َُٟا ثَِوبَُط  لَّ َِ ٠َِیَضا َوَت أََتَیا  ًَ َٓ ٩ًَِ ٣ِٔث٠َٔضا  ٣َت٨َٔا َو ٩ًَِ ُٔصِ

َٗ ا ِس َػ٠َِّیُت یَا اب٩َِ أَخٔی  َٗ ا٢َ َو َٗ َضا  ٌَ ٣َت٨َٔا َو٣ِٔث٠َٔضا ٣َ أََتا٧َا أ٧َُِیْص بَٔٔصِ َٓ ََّر أ٧َُِیّشا  َدْ َٓ َّی ِٟکَاص٩َٔ  َِٟقی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِب١َ أَِ٪ أَ

أَی٩َِ تَ  َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ ِ  َٗ ٠ُُِٗت ٩ِ٤َٟٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔثًَلٔث ٔس٨َْٔن  ًَ َّی إَٔذا اہللُ  ِّی ًَٔظاّئ َحً ِّی أَُػل ُضىٔی َرب ُط َحِیُث یَُوجِّ ا٢َ أََتَوجَّ َٗ ُط  َوجَّ

 َّٜ ا٢َ أ٧َُِیْص إٔ٪َّ لٔی َحاَجّة ب٤َٔ َ٘ َٓ ٤ُِص  ٠َُونٔی اٟظَّ ٌِ َّی َت اْئ َحً َٔ ِّی خٔ َن أ َٛ ِٟ٘ٔیُت  ُ َٙ أ٧َُِیْص کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ ا٠َِّٟی١ٔ أ َٓا٧َِل٠َ ٔٔىٔی  ِٛ ا َٓ َة 



 

 

َّی أَتَی ًَلَی زٔی٨َٔک یَز٥ًُُِ أَ٪َّ اہلَل َحً َٟ٘ٔیُت َرُجًّل ب٤َََّٜٔة  ا٢َ  َٗ َت  ٌِ ٠ُِت ٣َا َػ٨َ ُ٘ َٓ ًَلَیَّ ث٥َُّ َجاَئ  اَث  ََّٜة رَفَ ٤َا ٣َ َٓ ٠ُُِٗت   أَِرَس٠َطُ 

 َ ا٢َ أ٧ُ َٗ َزأئ  ٌَ وُٟوَ٪ َطأْعْ کَاص٩ْٔ َسارٔحْ َوکَاَ٪ أ٧َُِیْص أََحَس اٟظُّ ُ٘ ا٢َ َي َٗ و٢ُ ا٨َّٟاُض  ُ٘ ٤َا صَُو َي َٓ ََٜض٨َٔة  ِو٢َ اِل َٗ ُت  ٌِ ِس َس٤ٔ َ٘ َٟ ِیْص 

زْ  ٌِ َُّط ٔط ٔسی أ٧َ ٌِ ًَلَی َٟٔشأ٪ أََحٕس َب ٤َا ی٠ََِتئ٥ُٔ  َٓ  ٔ ز ٌِ أئ اٟظِّ ًَلَی أََِقَ َُٟط  ِو َٗ ُت  ٌِ ِس َوَؿ َ٘ َٟ ِؤٟض٥ِٔ َو َ٘ َُّض٥ِ بٔ ْٚ َوإ٧ٔ ٔ ََٟؼاز َُّط   َواہللٔ إ٧ٔ

ٔٔىٔی  ِٛ ا َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َّٟٔذی َتِسًُو٧َطُ َٟکَاذٔبُوَ٪  ٠ُِت أَی٩َِ َصَذا ا ُ٘ َٓ ُت َرُجًّل ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ِٔ ٌَّ ـَ َت َٓ ََّٜة  َٓأََتِیُت ٣َ ا٢َ  َٗ أ٧َُِوَز  َٓ َّی أَذَِصَب  َحً

ِرُت ٣َ  َّی ََخَ ِو٥ٕ َحً ًَ ٕ َو َِٟوازٔی بٔک١ُٕٓ ٣ََسَرة ًَلَیَّ أَص١ُِ ا ٤َا٢َ  َٓ ابَٔئ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٔلَیَّ  أََطاَر إ َٓ ابَٔئ  ٔظیًّ اٟؼَّ ُت ِِ ٌِ َٔ اِرَت َٓ ا٢َ  َٗ ًَلَیَّ  ا 

بُِت ٩ِ٣ٔ ٣َائَٔضا َو  ٣َاَئ َورَشٔ ًَىِّی اٟسِّ َش٠ُِت  َِ َٓ أََتِیُت َز٣ِز٦ََ  َٓ ا٢َ  َٗ ِّی نُُؼْب أَِح٤َزُ  َن أ َٛ ُت  ٌِ َٔ َٟبِٔثُت َیا اب٩َِ أَخٔی حَْٔن اِرَت ِس  َ٘ َٟ

ا٦ْ إَّٔلَّ ٣َا ٌَ َ ٕ ٣َا کَاَ٪ لٔی ك ِی٠َٕة َویَِو٦ َٟ بٔٔسی ثًََلثَْٔن بََِْن  َٛ ًَلَی  ٩َُٜ بَِلىٔی َو٣َا َوَجِسُت  ِت ًُ َ َٜرسَّ َّی َت َش٨ِٔ٤ُت َحً َٓ ُئ َز٣ِز٦ََ 

٤َا یَُلو َٓ ًَلَی أَِس٤َٔدتٔض٥ِٔ  َب  ٤َِزاَئ إِٔؿٔحَیاَ٪ إٔذِ ُُضٔ َٗ ِی٠َٕة  َٟ ََّٜة فٔی  بَِی٨َا أَص١ِٔ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ َة ُجو َٔ ِٟبَِیٔت أََحْس َوا٣َِزأََتِْٔن ُسِد ُٖ بٔا

٤َ  ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َٓ ا٢َ  َٗ ی  َٜٔحا أََحَسص٤َُا اِِلَُِخَ ِ ٠ُِت أ٧َ ُ٘ َٓ ًَلَیَّ فٔی كََوآٔض٤َٔا  أََتَتا  َٓ ا٢َ  َٗ ا َو٧َائ٠ََٔة  ّٓ ا٢َ َتِسًَُوأ٪ إَٔسا َٗ ِؤٟض٤َٔا  َٗ  ٩ًَِ ا َت٨َاَصَتا 

َتا  َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ىٔی  ِٛ ِّی ََّل أَ ََُِْر أَن َِٟدَظَبٔة  ٠ُِت َص٩ْ ٣ِٔث١ُ ا ُ٘ َٓ ًَلَیَّ  أََتَتا  ا٢َ َٓ َٗ ار٧َٔا  َٔ ِو کَاَ٪ َصاص٨َُا أََحْس ٩ِ٣ٔ أَِن َٟ وََّلٔ٪  ُ٘ ِٟؤََّلٔ٪ َوَت تَُو

 َٟ ا َٗ ا٢َ ٣َا َل٤َُٜا  َٗ ٥َ َوأَبُو برَِکٕ َوص٤َُا َصابَٔلأ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َب٠َُض٤َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ اِسَت َبةٔ َٓ ٌِ َٜ ابُٔئ بََِْن اِل َتا اٟؼَّ

ا َٗ ٠َِیطٔ َو َوأَِسَتارَٔصا  ًَ َّی اہللُ  ٥َ َوَجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ِٟ ٨ََٟا ک٤َٔ٠َّة َت٤َِْلُ ا ا٢َ  َٗ َُّط  ََٟتا إ٧ٔ ا َٗ ا٢َ َل٤َُٜا  َٗ َّی اِسَت٥َ٠َ ٢َ ٣َا  َس٥ََّ٠ َحً

 َٓ ا٢َ أَبُو َذٓرٕ  َٗ َضی َػًَلَتُط  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّی  ِٟبَِیٔت صَُو َوَػاحٔبُُط ث٥َُّ َػل َٖ بٔا َِٟحَحَز َوكَا ا٢َ ا َٗ ٔة اِْلِٔسًَل٦ٔ  ٢َ ٩ِ٣َ َحیَّاُظ بَٔتٔحیَّ ٨ُُِٜت أ٧ََا أَوَّ

٠ُُِٗت ٣ٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧ََِت  َٗ ٠َِیَک َوَرِح٤َُة اہللٔ ث٥َُّ  ًَ ا٢َ َو َ٘ َٓ ٠ًََِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَل٦ُ  ٠ُِت اٟشَّ ُ٘ َٓ ٔ أَصَِوی بَٔیسٔظ َٓ ا٢َ  َٗ إر  َٔ ُٔ ٩ِ

ًَلَی جَ  ُط  ٌَ ٍَ أََػابٔ َوَؿ ًَىٔی َػاحٔبُُط َوکَاَ٪ أَ َٓ َس َ٘ َٓ ََٓذَصِبُت آُخُذ بَٔیٔسظٔ  إر  َٔ ٔلَی ُٔ َظ أَِ٪ ا٧َِت٤َِیُت إ ٔسی ََکٔ ِٔ ٠ُِت فٔی َن ُ٘ َٓ ٥َ٠ًَِ ِبَضتٔطٔ 

٨ُِت َصاص٨َُا ٨ِ٣ُُذ ثًََلثَْٔن بَ  ُٛ ِس  َٗ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ٨َِت َصاص٨َُا  ُٛ ا٢َ ٣ًََی  َٗ ٍَ َرأَِسُط ث٥َُّ  َٓ ٩ِ٤َ کَاَ٪ بٔطٔ ٣ٔىِّی ث٥َُّ َر َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ِی٠َٕة َویَِو٦ َٟ َِْن 

ِت ٩ًَُُٜ بَِلىٔی َو٣َا أَٔجُس  َ َٜرسَّ َّی َت ََٓش٨ِٔ٤ُت َحً ا٦ْ إَّٔلَّ ٣َاُئ َز٣ِز٦ََ  ٌَ َ ٠ُُِٗت ٣َا کَاَ٪ لٔی ك ا٢َ  َٗ ٤ٌَُٔک  َٕ  یُِل َة ُجو َٔ بٔٔسی ُسِد َٛ ًَلَی 

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ٕ ٌِ ُ ا٦ُ ك ٌَ َ ََّضا ك ْة إ٧ٔ َٛ ََّضا ٣َُباَر ا٢َ إ٧ٔ َّی اہللُ َٗ َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓا٧َِل٠َ ِی٠ََة  ا٣ٔطٔ ا٠َّٟ ٌَ َ أَبُو برَِکٕ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ائَِذِ٪ لٔی فٔی ك

٨ََٟا ٩ِ٣ٔ َزبٔیٔب ا بُٔف  ِ٘ ١َ َي ٌَ َح َٓ َتَح أَبُو برَِکٕ بَابّا  َٔ َٓ ُض٤َا  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ٥َ َوأَبُو برَِکٕ َوا٧َِل٠َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٕٔ َوکَاَ٪ ًَ ٔ ائ ا٦ٕ  ٟلَّ ٌَ َ ٢َ ك َذَٟٔک أَوَّ

َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُبَرُِت ٣َا َُبَرُِت ث٥َُّ أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َضِت لٔی أَِرْق َذاُت ٧َِد١ٕ ََّل  أَک٠َُِتطُ بَٔضا ث٥َُّ  ِس ُوجِّ َٗ

ِو٣ََک  َٗ ًَىِّی   ّْ َض١ِ أ٧ََِت ٣َُب٠ِّ َٓ ٠ُُِٗت  أَُراَصا إَّٔلَّ َیثِرَٔب  َت  ٌِ ا٢َ ٣َا َػ٨َ َ٘ َٓ أََتِیُت أ٧َُِیّشا  َٓ ُض٥ِ بَٔک َوَیأُِجَزَک ٓٔیض٥ِٔ  ٌَ َٔ ًََسی اہللُ أَِ٪ َی٨ِ



 

 

أََتیِ  َٓ ُت  ِٗ ِس أَِس٤ِ٠َُت َوَػسَّ َٗ ِّی  إٔن َٓ ٩ًَِ زٔی٨َٔک  ا٢َ ٣َا بٔی َرَُِبْة  َٗ ُت  ِٗ ِس أَِس٤ِ٠َُت َوَػسَّ َٗ ِّی  ُت أَن ٌِ َِٟت َػ٨َ ا َ٘ َٓ ٨َا  ٣َا بٔی َرَُِبْة  ٨َا أ٣َُّ

ُُٔض٥ِ  أَِس٥َ٠َ نِٔؼ َٓ اّرا  َٔ ِو٨َ٣َا ُٔ َٗ َّی أََتِی٨َا  َٓاِحَت٨َ٠ِ٤َا َحً ُت  ِٗ ِس أَِس٤ِ٠َُت َوَػسَّ َٗ ِّی  إٔن َٓ َة  ٩ًَِ زٔی٤َُٜٔ٨ا  ـَ ُض٥ِ أَی٤َِاُئ ب٩ُِ َرَح َوکَاَ٪ َیُؤ٣ُّ

ٔس٦َ َر  َٗ ُُٔض٥ِ إَٔذا  ا٢َ نِٔؼ َٗ ارٔیُّ َوکَاَ٪ َسیَِّسص٥ُِ َو َٔ ِِٟٔ ٔس٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ ا َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة أَِس٨َ٤ِ٠َا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َ٘ َٓ َِٟباقٔی َوَجائَِت أَِس٥ُ٠َ  ُُٔض٥ِ ا أَِس٥َ٠َ نِٔؼ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  َّٟ َػل ًَلَی ا ٔذی  إِٔخَوت٨َُا نُِش٥ُٔ٠ 

ََٟضا َوأِس  اُر ُرََفَ اہللُ  َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أَِس٤ُ٠َوا  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤َََٟضا اہللُ أَِس٤ُ٠َوا   ٥ُ٠َ َسا

ےہ ہک مہ اینپ  دہاب نب اخدل ازدی امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

وقؾ افغر ےس ےلکن افر فہ رحتم فاےل ےنیہم وک یھب الحؽ اجےتن ےھت سپ ںیم افر ریما اھبیئ اسین افر امہری فادلہ ےلکن سپ مہ اےنپ 

امومں ےک اہں ارتے سپ امہرے امومں ےن ازعاز فارکاؾ ایک افر وخب اخرط دمارت یک سج یک فہج ےس اؿ یک وقؾ ےن مہ رپ دسح ایک 

ں ےن اہک ہک بج وت اےنپ الہ ےس  لک رک اجات ےہ وت اسین اؿ ےس دباکری رکات ےہ سپ امہرے امومں آےئ افر اںیہن وج ھچک اہک وت اوہن

اھت فہ ازلاؾ مہ رپ اگل ںیم ےن اہک وت ےن امہرے اسھت وج ااسحؿ ف یکین یک یھت اےس وت ےن اس ازلاؾ ےک فہج ےس رخاب رکد ا ےہ سپ  ایگ

را آپ ےس قلعت افر اھبنؤ ںیہن وہ اتکس سپ مہ اےنپ افوٹنں ےک رقبی آےئ افر اؿ رپ اانپ اسامؿ  اار ایک افر اب اس ےک دعب امہ

امہرے امومں ےن ڑپکا ڈاؽ رک رفان رشفع رکد ا سپ مہ لچ زپے اہیں کت ہک ہکم ےک رقبی ےچنہپ سپ اسین ےن امہرے افوٹنں افر 

فٹن دمعہ ںیہ سپ فہ دفونں اکنہ ےک اپس ےئگ وت اس ےن اںیہن ےک افوٹنں وک دنسپ ایک اےنت یہ افر افوٹنں رپ رشط اگلیئ ہک سک ےک ا

سپ اسین امہرے اپس امہرے افوٹنں وک افر اےنت یہ افر افوٹنں وک ےل رک آ ا افر ںیم ر اؽ اہلل ےس الماقت ےس نیت اسؽ ےلہپ یہ 

 ہک ںیم ےن اہک سک یک راض ےک ےئل اوہنں ےن اہک اہلل یک راض اے ریمے ےتجیھب امنز زپاھ رکات اھت رضحت دبعاہلل نب اصتم ےتہک ںیہ

ےک ےئل ںیم ےن اہک وت اانپ رخ سک رطػ رکات اھت اوہنں ےن اہک اہجں ریما رب رخ رک داتی ایس رطػ ںیم اشعء یک امنز ادا رکاتیل اھت 

 ںیم اچدر یہ وہں اہیں کت ہک  ارج دنلب وہ اہیں کت ہک بج رات اک آرخی ہصح وہات وت ںیم اےنپ آپ وک اس رطح ڈاؽ اتیل وگ ا ہک

اجات اسین ےن اہک ےھجم ہکم ںیم اکی اکؾ ےہ وت ریمے اعمالمت یک دھکی اھبؽ رکان سپ اسین الچ اہیں کت ہک ہکم آ ا افر ھچک رعہص ےک 

 ےہ افر دتوی رکات ےہ ہک اہلل ےن دعب فاسپ آ ا وت ںیم ےن اہک وت ےن ایک ایک اس ےن اہک ںیم ہکم ںیم اکی آدیم ےس الم وج ریتے دنی رپ

اےس ر اؽ انب رک اجیھب ےہ ںیم ےن اہک ولگ ایک ےتہک ںیہ اس ےن اہک ولگ اےس اشرع اکنہ افر اجدفرگ ےتہک ںیہ افر اسین وخد اشرعفں 

ےن اس ےک اوقاؽ اک ںیم ےس اھت اسین ےن اہک ںیم اکونہں یک ابںیت نس  اک وہں سپ اس اک الکؾ اکونہں اسیج ںیہن ےہ افر قیقحت ںیم 

رعشاء ےک ااعشر ےس یھب ومزاہن ایک نکیل یسک صخش یک زابؿ رپ ا ےس رعش یھب انمبس ںیہن۔ اہلل یک مسق فہ اچس ےہ افر دفرسے ولگ 

وھجےٹ ںیہ ںیم ےن اہک  م ریمے اعمالمت یک رگناین رکف اہیں کت ہک ںیم اجات وہں افر داتھکی وہں سپ ںیم ہکم ںیم آ ا افر اؿ ںیم 



 

 

ےس اکی زمکفر آدیم وک لم رک وپاھچ ہک فہ اہکں ےہ ےسج  م اصیب ےتہک وہ سپ اس ےن ریمی رطػ ااشرہ رکےت وہےئ اہک ہی دنی دبےنل 

فاال ےہ سپ فادی فاولں ںیم ےس رہ اکی ےتنس یہ ھجم رپ ڈولیھں افر ڈہویں ےک اسھت وٹٹ زپا اہیں کت ہک ںیم ےب وہش وہ رک رگ زپا 

 وہش ںیم آ رک ااھٹ وت ںیم وگ ا رسخ تب اھت ںیم ززمؾ ےک اپس آ ا افر اانپ وخؿ دوھ ا رھپ اس اک اپین ایپ افر سپ بج ںیم ےب وہیش ےس

ںیم اے ےجیتھب نیت رات افر دؿ فاہں رہھٹا راہ افر ریمے ےئل ززمؾ ےک اپین ےک  اا وکیئ وخراک ہن یھت سپ ںیم وماٹ وہ ایگ اہیں 

ںیئگ افر ہن یہ ںیم ےن اےنپ رگج ںیم وھبک یک فہج ےس رگیم وسحمس یک سپ اس دفراؿ اکی کت ہک ریمے ٹیپ یک ولسںیٹ متخ وہ 

اچدنین رات ںیم بج الہ ہکم  ا ےئگ افر اس فتق وکیئ یھب تیب اہلل اک وطاػ ںیہن رکات اھت افر اؿ ںیم ےس دف تورںیت ااسػ افر 

آںیئ وت ںیم ےن اہک اؿ ںیم ےس اکی اک دفرسے ےک اسھت  ان ہل وک اکپر ریہ ںیھت سپ فہ بج اےنپ وطاػ ےک دفراؿ ریمی رطػ

اکنح رک دف نکیل فہ اینپ ابت ےس ابز ںیہن آںیئ سپ بج فہ ریمے رقبی آںیئ وت ںیم ےن ریغب انکہی افر ااشرہ ےک الفں  ہہ د ا ہک 

ہتس ںیم اںیہن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع الفں سپ فہ الچیت افر ہی یتہک وہیئ ںیئگ ہک اس فتق امہرے ولوگں ںیم ےس وکیئ وموجد وہات را

فملس افر اوبرکب اہپڑی ےس ارتےت وہےئ ےلم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہمت ایک وہ ایگ ےہ اوہنں ےن اہک ہبعک افر اس ےک 

اہک اس ےن ںیمہ ایسی  رپدفں ےک درایمؿ اکی دنی وک دبےنل فاال ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےن ایک اہک ےہ اوہنں ےن

ابت یہک ےہ وج ہنم وک رھب دیتی ےہ سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ اہیں کت ہک رجح ا اد اک وبہس ایل افر تیب اہلل اک 

قب آپ وطاػ ایک رھپ امنز ادا یک رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم فہ الہپ آدیم وہں سج ےن امالؾ ےک رطہقی ےک اطم

یلص اہلل ہیلع فملس وک مالؾ ایک ںیم ےن اہک اے اہلل ےک ر اؽ آپ رپ مالؾ وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت وکؿ ےہ ںیم ےن 

 رعض ایک ںیم ہلیبق افغر ےس وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ااھٹ ا افر اینپ اایلگنں اشیپین رپ رںیھک ںیم ےن اےنپ دؽ ںیم اہک

  آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ریما ہلیبق افغر ےس وہان اندنسپ وہا ےہ سپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اہھت ڑکپےن ےک ےئل آےگ ڑباھ وتہک

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسیھت ےن ےھجم ڑکپ ایل افر فہ ھجم ےس ز ادہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابرے ںیم فاتیفق راتھک اھت ہک آپ 

ہلل ہیلع فملس ےن اانپ رس ابمرک ااھٹ ا افر رفام ا وت اہیں بک ےس ےہ ںیم ےن رعض ایک ںیم اہیں نیت دؿ رات ےس وہں آپ یلص ا

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجت اھکان وکؿ الھکات ےہ ںیم ےن رعض ایک ریمے ےئل ززمؾ ےک اپین ےک العفہ وکیئ اھکان ںیہن ےہ سپ اس 

ں کت ہک ریمے ٹیپ ےک لب یڑ ےئگ ںیہ افر ںیم اےنپ رگج ںیم وھبک یک فہج ےس رگیم یھب وسحمس ںیہن ےس وماٹ وہ ایگ وہں اہی

رکات آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی اپین ابربتک ےہ افر اھکےن یک رطح ٹیپ یھب رھب داتی ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ت ےک اھکےن یک ااجزت دے دںی سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر اوبرکب ےلچ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم اس ےک را

افر ںیم یھب اؿ ےک اسھت اسھت الچ سپ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن درفازہ وھکال افر ریمے ےئل اطفئ یک شمشک اکنےنل ےگل افر ہی 

 راہ رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ ریما الہپ اھکان اھت وج ںیم ےن ہکم ںیم اھک ا رھپ ںیم راہ بج کت



 

 

ایک وت  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم وجھکرفں فایل زنیم داھکیئ یئگ ےہ افر ریما ایخؽ ےہ ہک فہ رثیب ےک العفہ وکیئ افر العہق ںیہن ےہ

 ریتی فہج ےس افدئہ اطع رکے اگ افر ںیہمت وثاب اطع ایک اجےئ اگ رھپ ریمی رطػ ےس اینپ وقؾ وک غیلبت رکے اگ رقنعبی اہلل اںیہن

 ںیم اسین ےک اپس آ ا وت اس ےن اہک وتےن ایک ایک ںیم ےن اہک ںیم امالؾ وبقؽ رک  اک وہں افر دصتقی رک  اک وہں اس ےن اہک ےھجم یھب ھجت

رھپ مہ اینپ فادلہ ےک اپس ےئگ وت اس ےن اہک ےھجم  م دفونں ےس رفنت ںیہن ےہ ںیم یھب امالؾ وبقؽ رکات وہں افر دصتقی رکات وہں 

ےک دنی ےس رفنت ںیہن ںیم یھب امالؾ وبقؽ رکیت افر دصتقی رکیت وہں رھپ مہ ےن اانپ اسامؿ الدا افر اینپ وقؾ افغر ےک اپس آےئ وت 

 ااصن

 

ری رکاےت ےھت افر ابح  آدوہ ولوگں اؿ ںیم ےس آدوہ ولگ املسمؿ وہ ےئگ افر اؿ یک اامتم اؿ ےک رسادر اامیء نب رضح

ےن اہک بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی رشتفی الںیئ ےگ وت مہ املسمؿ وہ اجںیئ ےگ سپ بج ر اؽ اہلل دمہنی رشتفی الےئ 

 اس ابت وت ابح  آدوہ ولگ یھب املسمؿ وہ ےئگ افر ہلیبق امالؾ ےک ولگ یھب احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ یھب

رپ امالؾ وبقؽ رکےت ںیہ سج رپ امہرے اھبیئ املسمؿ وہےئ ںیہ سپ فہ یھب املسمؿ وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 (ہلیبق افغر وک اہلل ےن اعمػ رفام د ا افر ہلیبق یک اہلل ےن افحتظ یک )لتق افر دیق ےس

 دیمح نب الہؽ دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع دہاب نب اخدل ازدی امیلسؿ نب ریغمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اوبذر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، نرض ب٩ ط٤ی١ س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ح٤یس ب٩ ہًل٢ :  راوی

ِْٔ٤ُِٟ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ بَٔضَذا َحسَّ ٔ َحسَّ َرة

َّٜ اِْلِٔس  ًَلَی َحَذٕر ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ  ٩ِ ُٛ ٥ِ َو ٌَ ا٢َ َن َٗ أ٧َُِوَز  َٓ َّی أَذَِصَب  ٔٔىٔی َحً ِٛ ا َٓ ٠ُُِٗت  ِؤٟطٔ  َٗ َس  ٌِ ٔ َوَزاَز َب َٟطُ ٨َاز ُٔوا  ٔ ِس َط٨ َٗ َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ َة 

٤ُوا  َوَتَحضَّ

دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، رضن نب ،لیم امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ اس دنس ےس یھب ہی 

ےہ ہک رضحت اوبذر ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن اہک  م ریمے اعمالمت یک رگناین رکف اہیں کت ہک ںیم اج رک دھکی آؤں اسین ےن اہک  ی 

 اہں اجؤ نکیل الہ ہکم ےس ےتچب رانہ ویکہکن فہ اس آدیم ےک دنمش ںیہ افر ربے رطوقیں ےس ڑلےت ںیہ۔

 ؼ نب اربامیہ یلظنح، رضن نب ،لیم امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اوبذر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٨ًزی اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪ ح٤یس ب٩ ہًل٢ حرضت ًبساہلل ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیسٔ  ِوٕ٪  ًَ ا٢َ أ٧ََِبأ٧ََا اب٩ُِ  َٗ ًَٔسٓیٕ  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی  ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَبِ َحسَّ  ٩ًَِ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ٔث ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ِب١َ ٣َِب َٗ ا٢َ أَبُو َذٓرٕ َیا اب٩َِ أَخٔی َػ٠َِّیُت َس٨ََتِْٔن  َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  ٨َِت اٟؼَّ ُٛ أَی٩َِ  َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ

ٔ َحسٔ  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َتؽَّ ا ِٗ َضىَٔی اہللُ َوا ا٢َ َحِیُث َوجَّ َٗ طُ  ٔلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َتَوجَّ ا إ َٓت٨ََارَفَ َِٟحٔسیٔث  ا٢َ فٔی ا َٗ ٤َُِِْٟٔرةٔ َو َ٪ ب٩ِٔ ا یٔث ُس٠َامِیَ

ٔلَی ُٔصِ  ٨َ٤ِ٤َاَصا إ ـَ َٓ ٣ََتطُ  أََخِذ٧َا ُٔصِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َََُبُط  َّی  ٥ِ٠َ یَز٢َِ أَخٔی أ٧َُِیْص ی٤ََِسحُطُ َحً َٓ ا٢َ  َٗ أ٪  ا فٔی َحٔسیثٔطٔ اِلُٜضَّ ـّ ا٢َ أَِي َٗ ٣َت٨َٔا َو

 َٗ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ا٦ َ٘ ٤َ ِٟ َٕ ا َتِْٔن َخ٠ِ ٌَ ِٛ َّی َر ِٟبَِیٔت َوَػل َٖ بٔا َلا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓحاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٢ُ ا٨َّٟأض ا٢َ  ِّی َِلَوَّ إٔن َٓ أََتِیُتُط 

ا٢َ  َٗ ٠ًََِیَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ًَل٦ُ  ٠ُُِٗت اٟشَّ ا٢َ  َٗ  ٔ اُظ بَٔتٔحیَّةٔ اِْلِٔسًَل٦ ا٢َ  َحیَّ َ٘ َٓ ا  ـّ ًَل٦ُ ٩ِ٣َ أ٧ََِت َوفٔی َحٔسیثٔطٔ أَِي ٠َِیَک اٟشَّ ًَ َو

تٔطٔ ا٠َّٟیِ  َٓ َیا ـٔ ىٔی بٔ ِٔ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أَِتٔح َ٘ َٓ َة َوٓٔیطٔ  ًَرَشَ ٠ُُِٗت ٨ِ٣ُُذ َخ٤َِص  ا٢َ  َٗ ٥ِ أ٧ََِت َصاص٨َُا  َٛ  ٠َةَ ٨ِ٣ُُذ 

اہلل نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب ینثم زنعی انب ایب دعی، انب توؿ دیمح نب الہؽ رضحت دبع

 اہک وت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اے ےتجیھب ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس یک تثعب ےس دف اسؽ ےلہپ امنز زپاھ رکات اھت ںیم ےن

 ا رکےت ابح  دحثی زگر یکچ اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک فہ دفونں اانپ رخ سک رطػ رکات اھت اوہنں ےن اہک اہجں اہلل اعتیل ریما رخ رفام د

اکونہں ںیم ےس اکی آدیم ےک اپس ےئگ افر ریما اھبیئ ربارب اس یک رعتفی رکات راہ اہیں کت ہک اس رپ اغبل آ ایگ سپ مہ ےن اس 

 یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر ےس افٹن ےل ایل افر اںیہن اےنپ افوٹنں ےک اسھت الم ایل اس دحثی ںیم ااضہف یھب ےہ ہک یبن

یھ دف رںیتعک ادا ںیک سپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا افر ںیم ولوگں ںیم 
 خ
یئ ب

تیب اہلل اک وطاػ ایک افر اقمؾ اربامیہ ےک 

ؽ آپ یلص اہلل بس ےس ےلہپ وہں سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک امالؾ ےک اطمقب مالؾ ایک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر ا

 ہیلع فملس رپ مالیتم وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجت رپ یھب مالیتم وہں وت وکؿ ےہ افر ہی یھب ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 فملس ےن رفام ا  م بک ےس اہیں وہ ںیم ےن رعض ایک دنپرہ دؿ ےس افر زمدی ہی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک

 اںیہن رات یک امہمؿ ونازی ےک ےئل ریمے اسھت رک دںی۔

 دمحم نب ینثم زنعی انب ایب دعی، انب توؿ دیمح نب الہؽ رضحت دبعاہلل نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اک ایبؿاضفلئ  :   ابب

 اوبذر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ْعْعہ سامی ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ حات٥ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ثىی ب٩ سٌس ابی ج٤زہ حرضت :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ  ُى َّٔلب٩ِٔ حَ  و َحسَّ ِٔ َِٟحٔسیٔث َوا٠َّٟ ٚٔ ا اَربَا فٔی ٔسَیا َ٘ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوَت امٔیُّ َو٣َُح٤َّ َة اٟشَّ َْعَ ٔس ب٩ِٔ َْعِ اََّل ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َٗ ات٥ٕٔ 

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی َج٤َِزَة  ٌٔیٕس  َّی ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ُث َحسَّ ٌَ َّ أَبَا َذٓرٕ ٣َِب ا ب٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ إض 

٥ِ٠ًَِ لٔی ٥َ٠ًِٔ َصَذ  ا َٓ َِٟوازٔی  ٔلَی صََذا ا ِب إ َٛ ا٢َ ِٔلَخٔیطٔ اِر َٗ ََّٜة  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  َُّط َیأِتٔیطٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّٟٔذی َیز٥ًُُِ أ٧َ ا اٟزَُّج١ٔ ا

 ٍِ َٓاِس٤َ ٤َأئ  َِٟدبَرُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٔلَی أَبٔی َذٓرٕ ا ٍَ إ ِؤٟطٔ ث٥َُّ َرَج َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ََّٜة َوَس٤ٔ ٔس٦َ ٣َ َٗ َّی  َٙ اِْلََخُ َحً َٓا٧َِل٠َ ِؤٟطٔ ث٥َُّ ائِتٔىٔی  َٗ ا٢َ  ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ

َتزَ  َٓ ِیَتىٔی ٓامَٔی أََرِزُت  َٔ ا٢َ ٣َا َط َ٘ َٓ  ٔ ز ٌِ ٣ّا ٣َا صَُو بٔاٟظِّ ٚٔ َولَِکَ َّی َرأَیُِتطُ َیأ٣ُِزُ ب٤َٔکَار٦ٔٔ اِِلَِخًَل ُط ٓٔیَضا ٣َاْئ َحً َٟ َز َوَح١َ٤َ َط٨َّّة  وَّ

َظ أَِ٪ يَ  ُُٓط َوََکٔ ٔ ز ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََّل َي َّی اہللُ  َِٟت٤ََص ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َتَی ا أ َٓ ََّٜة  ٔس٦َ ٣َ ىٔی َٗ ٌِ ُط َي َٛ َّی أَِزَر ٨ًَِطُ َحً ِشأ٢ََ 

 ٌَ َٓ ًَلٔیٌّ  آُظ  ٍَ رَفَ اِؿَلَح َٓ َّی أَِػَبَح ث٥َُّ ا٠َِّٟی١َ  ٩ًَِ َطِیٕئ َحً ٥ِ٠َ َيِشأ٢َِ َواحْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاحَٔبُط  َٓ ُط  ٌَ ٔ ا َرآُظ َتب َّ٤٠َ َٓ یْب  َّطُ َُغٔ َٖ أ٧َ َز

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  َِٟیِو٦َ َوََّل َیَزی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َو١َّ َذَٟٔک ا َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٔلَی ا بََتطُ َوَزاَزُظ إ ٌٔطٔ ٥ََّ٠ حَ اِحَت١َ٤َ َٔقِ َح ـِ ٔلَی ٣َ اَز إ ٌَ َٓ َّی أ٣ََِسی  ً

ُط َوََّل َيِشأ٢َُ َو  ٌَ ََٓذَصَب بٔطٔ ٣َ ا٣َُط  َٗ َ أ َٓ َٟطُ  ٔ ٥َ٠َ ٨ِ٣َز ٌِ ُج١ٔ أَِ٪ َي ا٢َ ٣َا أَنَی ٟرٔلَّ َ٘ َٓ ًَلٔیٌّ  ٤َزَّ بٔطٔ  َّی َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ َحً احْٔس ٨ِ٣ُٔض٤َا َػاحَٔبطُ 

 ٔ ١َ ٣ِٔث١َ َذٟ ٌَ َٓ أٟٔث  ا٢َ إِٔ٪ إَٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ اٟثَّ َٗ َِٟب٠ََس  َس٣ََک صََذا ا ِٗ َّٟٔذی أَ ثُىٔی ٣َا ا َٟطُ أَََّل تَُحسِّ ا٢َ  َٗ ُط ث٥َُّ  ٌَ ًَلٔیٌّ ٣َ ا٣َطُ  َٗ َ أ َٓ َک 

ٌّٙ َوصَُو َرُسو٢ُ اہللٔ َّطُ َح إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ ٠ُِت  ٌَ َٓ ِّی  َٟتُرِٔطَسن ا  ّٗ ًَِضّسا َو٣ٔیَثا ًَِلِیَتىٔی  َّی اہللُأَ إٔذَا   َػل َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

ا َٓ ِیُت  ـَ إِٔ٪ ٣َ َٓ ٤َِٟاَئ  ُٙ ا ِّی أُرٔی َن أ َٛ ٤ُُِٗت  ٠َِیَک  ًَ  ُٖ ِّی إِٔ٪ َرأَیُِت َطِیّئا أََخا إٔن َٓ ىٔی  ٌِ ٔ اتَّب َٓ َّی َتِسُخ١َ ٣َِسَخلٔی أَِػَبِحَت  ىٔی َحً ٌِ ٔ تَّب

 َّ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی َزَخ١َ  ُٔوُظ َحً ِ٘ َٙ َي ا٧َِل٠َ َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٟطُ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ِؤٟطٔ َوأَِس٥َ٠َ ٣َکَا٧َُط  َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍَ َش٤ٔ َٓ طُ  ٌَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَزَخ١َ ٣َ ًَ ی اہللُ 

َّٟذٔ  ا٢َ َوا َ٘ َٓ َّی َیأِتَٔیَک أ٣َِزٔی  أَِخبٔرِص٥ُِ َحً َٓ ِو٣َٔک  َٗ ٔلَی  ٍِ إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِرٔج ًَ َّی اہللُ  ٔ َِلَُِصُ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َخ٩َّ بَٔضا بََِْن ی َن

ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َوأَ٪َّ  ٔ ًِلَی َػِوتٔطٔ أَِطَضُس أَِ٪ ََّل إ َ ٨ََٓاَزی بٔأ ٤َِِٟشحَٔس  َّی أَتَی ا َد َحً رَخَ َٓ ِو٦ُ  َهِضَزا٧َِیض٥ِٔ  َ٘ ِٟ ّسا َرُسو٢ُ اہللٔ َوثَاَر ا ٣َُح٤َّ

٠ًََیِ  بَّ  َٛ َ أ َٓ بَّاُض  ٌَ ِٟ َتَی ا أ َٓ وُظ  ٌُ َّی أَِؿَح بُوُظ َحً رَضَ ٔلَی َٓ ٥ِ إ ُٛ ارٔ َٙ تُحَّ ی إر َوأَ٪َّ ََطٔ َٔ َُّط ٩ِ٣ٔ ُٔ ٤ُ٠َوَ٪ أ٧َ ٌِ َِٟشُت٥ِ َت ا٢َ َوی٥ُِٜ٠َِ أَ َ٘ َٓ طٔ 

٠ًََیِ  بَّ  َٛ َ أ َٓ بُوُظ  رَضَ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٔس ب٤ِٔٔث٠َٔضا َوثَاُروا إ َِ ِٟ ًَاَز ٩ِ٣ٔ ا َذُظ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ث٥َُّ  َ٘ أَِن َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ا٦ٔ  َذظُ اٟظَّ َ٘ أَِن َٓ بَّاُض  ٌَ ِٟ  طٔ ا



 

 

 اربمیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم دمحم نب اح م، انب اح م دبعارلنمح نب دہمی، ینثم نب دعس ایب  ،ہہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ادی ےس رفاتی ےہ ہک اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک تثعب یک ربخ یچنہپ وت اوہنں ےن اےنپ اھبیئ ےس اہک اس ف

 رطػ  اار وہ رک اجؤ افر ریمے ےئل اس آدیم ےک ابرے ںیم ولعمامت ےل رک آؤ وج دتوی رکات ےہ ہک اس ےک اپس آامسؿ ےس ےک

ربخںی آیت ںیہ افر اس یک وگتفگ نس رک ریمے اپس فاسپ آ فہ ےلچ اہیں کت ہک ہکم ہمرہم چنہپ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ابت 

 اعتٰیل ہنع یک رطػ ولےٹ افر اہک ںیم ےن اںیہن دمعہ االخؼ اک مکح دےتی داھکی ےہ افر وگتفگ ایسی ےہ وج  ین رھپ رضحت اوبذر ریض اہلل

ےن رعش ںیہن ےہ وت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک سج زیچ اک ںیم ےن ارادہ ایک اھت  م اس یک یلست شخب وجاب ںیہن الےئ وہ رھپ اوہنں 

 ںیم اپین اھت الدا اہیں کت ہک ہکم چنہپ ےئگ دجسم ںیم ےچنہپ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ڈوھڈنان رشفع رک د ا زاد راہ ایل افر اکی زیکشمہ سج

افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اچہپےتن ہن ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابرے ںیم وپ انھ انمبس ہن اھجمس اہیں کت ہک رات 

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اںیہن داھکی وت ادنازہ اگل ہک ہی اسمرف ےہ سپ فہ اںیہن دےنھکی اؿ ےک ےھچیپ ےئگ افر وہیئگ افر ٹیل ےئگ رضحت یلع ر

اؿ دفونں ںیم ےس یسک اکی ےن یھب اےنپ اسھت ےس وکیئ وگتفگ ہن یک اہیں کت ہک حبص وہیئگ اوہنں ےن رھپ اینپ کسم افر زاد راہ ااھٹ ا 

ؿ یھب ایس رطح زگر ایگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک دھکی ہن ےکس اہیں کت ہک اشؾ وہیئگ افر اےنپ افر دجسم یک رطػ لچ دےیئ سپ ہی د

ناکھےن یک رطػ ولےٹ سپ یلع اؿ ےک اپس ےس زگرے وت اہک اس آدیم وک ایھب کت اینپ زنمؽ اک ملع ںیہن وہ اکس سپ اںیہن ااھٹ ا افر 

 ےن یھب اےنپ اسھت ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم ہن وپاھچ اہیں کت ہک رسیتے اےنپ اسھت ےل ےئگ افر اؿ دفونں ںیم ےس یسک اکی

 دؿ یھب ایس رطح وہا ہک رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اںیہن ااھٹ رک اےنپ اسھت ےل ےئگ افر اؿ ےس اہک ایک  م ےھجم اتبؤ ےگ ںیہن ہک  م

ارگ  م ھجم ےس ہتخپ فدعہ رکف ہک  م ریمی حیحص راامنہیئ رکف ےگ وت اس رہش ںیم سک رغض ےس آےئ وہ اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک 

ںیم اتب داتی وہں سپ رضحت یلع ےن فدعہ رک ایل رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اانپ دصقم ایبؿ ایک وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل 

 وت  م ریمے اسھت انلچ ارگ ںیم ےن اہمترے ابرے ںیم ہنع ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےچس افر اہلل ےک ر اؽ ںیہ بج حبص وہیئ

اہجں ںیم  وکیئ رطخہ وسحمس ایک وت ںیم ڑھکا وہ اجؤں اگ وگ ا ہک ںیم اپین اہب راہ وہں افر ارگ ںیم اتلچ راہ وت  م ریمی اابتع رکان اہیں کت ہک

 اعتٰیل ہنع ےک ےھچیپ ےھچیپ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک دالخ وہں  م یھب دالخ وہ اجان سپ اوہنں ےن ااسی یہ ایک ہک رضحت یلع ریض اہلل

 رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وگتفگ  ین افر ایس ہگج

اج افر اںیہن اس غیلبت رک اہیں کت ہک ریتے اپس امالؾ وبقؽ رک ایل وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس رفام ا اینپ وقؾ یک رطػ ولٹ 

ریما مکح چنہپ اجےئ اوبذر ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم وت ہی ابت ہکم فاولں ےک اسےنم 
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وگایہ داتی وہں ہک اہلل ےک  ااےئ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےک ر اؽ ںیہ افر وقؾ اؿ رپ وٹٹ زپی 



 

 

 اعتٰیل ہنع آےئ افر اؿ رپ کھج ےئگ افر اہک اہمترے ےئل اںیہن امران رشفع رک د ا اہیں کت ہک اںیہن  اٹ د ا سپ رضحت ابعس ریض اہلل

اوسفس ےہ ایک  م اجےتن ںیہن وہ ہک ہی ہلیبق افغر ےس ںیہ افر اہمتری اشؾ یک رطػ اجترت اک راہتس اؿ ےک اپس ےس زگرات ےہ رھپ 

زپے افر امران رشفع رک د ا رضحت ابعس  اوبذر وک اؿ ےس ڑھچا ایل اوہنں ےن ایلگ حبص رھپ ایس ہلمج وک درہا ا افر رشمنیک اؿ رپ وٹٹ

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ رپ کھج رک اںیہن اچب ا افر ڑھچا رک ےل ےئگ۔

اربمیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم دمحم نب اح م، انب اح م دبعارلنمح نب دہمی، ینثم نب دعس ایب  ،ہہ رضحت انب ابعس ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم خاٟس ب٩ ًبساہلل ٗیص ب٩ ابی حاز٦ جزیز، ب٩ ًبساہلل ًبساٟح٤یس ب٩ بیا٪ واسلی خاٟس ٗیص  :  راوی

 ب٩ ابی حاز٦ جزیز ب٩ ًبساہلل حرضت جزیز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َخأُٟس  ثَىٔی  َحسَّ ِبٔس اہللٔ ح و َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  ِبٔس اہللٔ  ًَ ب٩ُِ 

ا٢َ َجزٔیزُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ِیَص ب٩َِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َي َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ بَیإ٪  ث٨ََا َخأْٟس  َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ بََیإ٪ َحسَّ ِبُس ا ًَِبسٔ اہللٔ ًَ  ٣َا َحَحَبىٔی ب٩ُِ 

٥َ ٨ِ٣ُُذ أَِس٤ِ٠َُت َوََّل َرآنٔی إَّٔلَّ َؿٔحَک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ہلل ییحی نب ییحی یمیمت اخدل نب دبعاہلل سیق نب ایب احزؾ رجری، نب دبعاہلل دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس اخدل سیق نب ایب احزؾ رجری نب دبعا

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج ےس ںیم ےن امالؾ وبقؽ ایک ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت رجری نب دبع

 یھبک یھب ےھجم ادنر آےن ےس ںیہن رفاک ےہ افر بج یھب ےھجم دےتھکی وت رکسماےت ےھت۔

 دبعادیمحل نب ایبؿ فایطس اخدل سیق نب ایب احزؾ رجری نب ییحی نب ییحی یمیمت اخدل نب دبعاہلل سیق نب ایب احزؾ رجری، نب دبعاہلل :  رافی

 دبعاہلل رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

     1867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ابواسا٣ہ اس٤ٌی١ اب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل ب٩ ازریص اس٤ٌی١ حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َو  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص و َحسَّ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٌٔی١َ ح و َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ٍْ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ٛٔی

٥َ ٨ِ٣ُُذ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا َحَحَبىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٥َ فٔی أَِس٤ِ٠َُت َوََّل َر َحسَّ آنٔی إَّٔلَّ َتَبشَّ

َِٟدِی١ٔ  ًَلَی ا ِّی ََّل أَثِبُُت  َِٟیطٔ أَن ٔ َِٜوُت إ ِس َط َ٘ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ إِٔزرٔیَص َو ٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ  ٔ فٔی َػِسرٔی َوِجهٔی َزاَز اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َب بَٔیٔسظ رَضَ َٓ  

٠ِطُ َصازّٔیا ٣َِضٔسیًّا ٌَ ِتطُ َواِج ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ثَبِّ َٗ  َو

یب ہبیش، فعیک، اوبااسہم اامسلیع انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی اامسلیع رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ا

بج ےس ںیم ےن امالؾ وبقؽ ایک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک یھب ےھجم ادنر آےن ےس ںیہن رفاک افر بج یھب ےھجم دےتھکی وت 

درسی یک رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکشتی یک ہک ںیم وھگڑے ریمے اسےنم رکسما دےتی انب ا

فر رپ مج رک ںیہن ھٹیب اتکس وت آپ ےن اانپ اہھت ابمرک وک ریمے ےنیس رپ امرا افر رفام ا اے اہلل اےس امج دے افر اےس دہاتی دےنی فاال ا

 دہاتی  اہتف انب دے۔

 ہبیش، فعیک، اوبااسہم الیعمس انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی الیعمس رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک

     1868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس اب٩ بیا٪ خاٟس بیا٪ حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ فٔی ا َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بََیإ٪  ِبُس اَٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ بََیإ٪ أَِخبََر٧َا َخأْٟس  ًَ ثَىٔی  ُط ذُو َحسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ بَِیْت يُ

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُة  ا٣ٔیَّ َبُة اٟظَّ ٌِ َٜ ٧َٔیُة َواِل ِٟامَیَ َبُة ا ٌِ َٜ َٟطُ اِل ا٢ُ  َ٘ َِٟد٠ََؼٔة َوکَاَ٪ ُي ٥َ َص١ِ أ٧ََِت ٣ُزٔیهٔی ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

٧َٔیٔة  ِٟامَیَ َبٔة ا ٌِ َٜ َِٟد٠ََؼةٔ َواِل َت٨َ٠ِا ٩ِ٣َ َوَجِس٧َا ذٔی ا َٗ ٧َاُظ َو َٜرَسِ َٓ َِٟیطٔ فٔی ٣ٔائَٕة َوَخ٤ِٔشَْن ٩ِ٣ٔ أَِح٤ََص  ٔ ُت إ ٨َرَفِ َٓ ا٣ٔیَّةٔ  َواٟظَّ



 

 

٨ََٟا َؤِلَِح٤ََص  ا  ًَ َس َٓ ا٢َ  َٗ أَِخبَرِتُُط  َٓ أََتِیُتطُ  َٓ  ٨ًَِٔسُظ 

ضہ اہک اجات اھت دبعادیمحل انب ایبؿ اخدل ایبؿ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 

خ
ل

ہک دفر اجتیلہ ںیم اکی رھگ اھت ےسج ذفا

ضہ افر ہبعک امی
ل

 

ح
ل

ہن افر اشہیم یک افر ایس وک ہبعک امیہین افر ہبعک اشہیم یھب اہک اجات اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وت ےھجم ذفا

س ےس اکی  ا اچپس آد

م
خ

ویمں وک ےل رک اس یک رطػ لچ زپا مہ ےن اےس وتڑ د ا افر ےسج رکف ےس آراؾ  اچنہےئ اگ سپ ںیم ہلیبق ا

 اس ےک اپس اپ ا اےس لتق رک د ا رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس یک ربخ دی وت

س ےک ےئل داع رفامیئ۔

م
خ

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہرے ےئل افر ہلیبق ا

 دبعادیمحل انب ایبؿ اخدل ایبؿ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1869    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس ٗیص ب٩ ابی حاز٦ حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل بحلی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح َِٟبَحلٔیِّ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ أَبٔی َخأٟٕس 

 ٔ َِٟد٠ََؼةٔ بَِیٕت ٟ ٥َ یَا َجزٔیزُ أَََّل تُزٔیُحىٔی ٩ِ٣ٔ ذٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ِٟامَیَ َٗ َبَة ا ٌِ َٛ ٥َ کَاَ٪ یُِسعَی  ٌَ ٧َٔیٔة َدِث

َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ُت ذَٟ ََٓذََکِ َِٟدِی١ٔ  ًَلَی ا ٨ُِت ََّل أَثِبُُت  ُٛ َٓارٕٔض َو ُت فٔی َخ٤ِٔشَْن َو٣ٔائَٔة  ٨َرَفِ َٓ ا٢َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّی اہللُ  ل

ا َٗ ٠ُِط َصازّٔیا ٣َِضٔسیًّا  ٌَ ِتُط َواِج ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ثَبِّ َ٘ َٓ َب یََسُظ فٔی َػِسرٔی  رَضَ ٔلَی َرُسو٢ٔ َٓ َث َجزٔیْز إ ٌَ َضا بٔا٨َّٟارٔ ث٥َُّ َب َٗ ََحَّ َٓ  َٙ َٓا٧َِل٠َ  ٢َ

َّی ا َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل أ َٓ ُظ یُِٜىَی أَبَا أَِركَاَة ٨٣َّٔا  ُ ٥َ َرُجًّل یَُبرشِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُط ٣َا ٔجئُِتَک اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 َّ ًَلَی َخِی١ٔ أَِح٤ََص َو َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  بَرََّک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ََّضا َج١ْ٤َ أَِجَزُب  أ٧َ َٛ ٨َاَصا  ِٛ  رَٔجأَٟضا َخ٤َِص ٣َزَّإت ی َتَز

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اامسلیع نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل یلجب

ضہ ےک اعمہلم ےس آزاد ںیہن رک دےتی اےس ہبعک 
ل

 

ح
ل

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم رفام ا اے رجری ایک  م ےھجم معثخ ےک رھگ ذفا

 ےن ر اؽ امیہین اہک اجات اھت سپ ںیم اکی  ا اچپس  اارفں ےک اسھت اس یک رطػ لچ زپا افر ںیم وھگڑے رپ مج رک ہن ھٹیب اتکس اھت ںیم

ےس اہلل ےس اس اک ذترکہ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ریمے ےنیس رپ امر رک رفام ا اے اہلل اےس اثتب دقیم اطع رفام افر ا



 

 

اکی  دہاتی دےنی فاال افر دہاتی  اہتف انب سپ ںیم ایگ افر اےس آگ ںیم الج ڈاال رھپ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن مہ ںیم ےس

آدیم وک سج یک تینک اوباراطة یھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ وخربخشی دےنی ےک ےئل اجیھب سپ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ضہ وک اخرش زدہ افٹن یک رطح رک ےک وھچڑ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک 
ل

 

ح
ل

فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل مہ ذفا

س ےک  اارفں افر ایپدفں ےک ےئل اپچن رمہبت ربتک یک داع یک۔دختم ںیم 

م
خ

 احرض وہےئ ںیہ سپ ر اؽ اہلل ےن ہلیبق ا

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، الیعمس نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًباز سٔیا٪، اب٩ ابی ٤ًز ٣زوا٪ ٓزاری ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابواسا٣ہ  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، ابی :  راوی

 اس٤ٌی١

ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ًَبَّازٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ٣َُح٤َّ

ث٨ََ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ زَارٔیَّ ح و َحسَّ َٔ ِٟ ىٔی ا ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي ٌٔی١َ ا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  َة ک٠ُُّ

ٕ أَبُو أَِركَاَة حَُؼُِْن  َحاَئ َبٔظْرُ َجزٔیز َٓ ا٢َ فٔی َحٔسیٔث ٣َزَِواَ٪  َٗ ٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َّی اہللُ  ُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َة یَُبرشِّ ٌَ  ب٩ُِ َربٔی

یھب ہی اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، ایب دمحم نب ابعد ایفسؿ، انب ایب رمع رمفاؿ زفاری دمحم نب راعف اوبااسہم اامسلیع اؿ اانس ےس 

ػ ےس وخربخشی الےن فاال اوبااطرة نیصح نب رہعیب اھت سج ےن دحثی رمفی ےہ افر رمفاؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک سپ رجری یک رط

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک وخربخشی دی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب ریمن، ایب دمحم نب ابعد ایفسؿ، انب ایب رمع رمفاؿ زفاری دمحم نب راعف اوبااسہم الیعمس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ابوبرک ب٩ نرض ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ ورٗاء ب٩ ٤ًز بظرکی ًبیساہلل ب٩ ابی یزیس حرضت اب٩ ًباض :  راوی

اُئ  َٗ ث٨ََا َوِر أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا اََّل َحسَّ َٗ ٕب َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ  ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟیِظرُکٔ َحسَّ ُت ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ یُّ 

 ِٟ ٥َ أَتَی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ُث  َد ًُبَِیَس اہللٔ ب٩َِ أَبٔی یَزٔیَس یَُحسِّ ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ ُط َوُؿوئّا  َٟ ُت  ٌِ َوَؿ َٓ َدًَلَئ 

اُٟوا َوفٔی  َٗ  ٕ ٍَ َصَذا فٔی رَٔوایَٔة ُزَصِْر ا٢َ ٩ِ٣َ َوَؿ ِضطُ َٗ ِّ٘ َٓ ُض٥َّ  ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ًَبَّإض  ٠ُُِٗت اب٩ُِ   رَٔوایَةٔ أَبٔی برَِکٕ 

زریہ نب رحب، اوبرکب نب رضن اہمش نب اقمس فراقء نب رمع رکشبی دیبع اہلل نب ایب سیدی رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

اپین راھک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس تیب االخلء ےس اہلل ہیلع فملس اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ وت ںیم ےن آپ ےک ےئل 

ےلکن وت رفام ا ہی سک ےن راھک ےہ احصہب ےن رعض ایک  ا ںیم ےن رعض ایک انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رفام ا اے اہلل اےس دنی یک اقفتہ ف ھجمس اطع رفام۔

 اہمش نب اقمس فراقء نب رمع رکشبی دیبعاہلل نب ایب سیدی رضحت انب ابعس زریہ نب رحب، اوبرکب نب رضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان دبعاہلل

     1872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوربیٍ خ٠ٕ ب٩ ہظا٦ ابوکا١٣ جحسری ح٤از ب٩ زیس ابوربیٍ ح٤از ب٩ زیس ایوب ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٍٔ ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٍٔ  َحسَّ ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔی َٗ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  از ٩ًَِ َح٤َّ ُض٥ِ  َِٟحِحَسرٔیُّ ک٠ُُّ ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا َتکٔیُّ َوَخ٠َ ٌَ ِٟ ازُ ا ث٨ََا َح٤َّ َحسَّ

أَ٪َّ فٔی یَسٔ  َٛ  ٔ ٨َ٤َِٟا٦ ا٢َ َرأَیُِت فٔی ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا أَیُّوُب  َِٟیَص ٣َکَاْ٪ أُرٔیُس ٩ِ٣ٔ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ٕٚ َو َة إِٔسَتبَِر ٌَ ی ِٗٔل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َؼُة  ِٔ ِتُط َح ؼَّ َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ًَلَی َح َؼِؼُتُط  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیطٔ  ٔ َِٟح٨َّةٔ إَّٔلَّ كَاَرِت إ َّی اہللُ ا ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ًَ  ِبَس اہللٔ َرُجًّل َػأّٟحا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََری 

حد ری امحد نب زدی اوبرعیب امحد نب زدی اویب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 
خ 

اوبرعیب فلخ نب اشہؾ اوباکلم 



 

 

 ارادہ رکات ہک ںیم ےن وخاب ںیم داھکی وگ ا ہک ریمے اہھت ںیم اربتسؼ اک اکی ڑکٹا ےہ افر تنج ےک سج اکمؿ یک رطػ ںیم اجےن اک

وہں فہ اڑ رک اس ہگج چنہپ اجات ےہ سپ ںیم ےن اس اک وپرا ہصق رضحت ہصفح ےک اسےنم ایبؿ ایک رھپ رضحت ہصفح ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےس ایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ریما ایخؽ ےہ ہک دبعاہلل اکی کین آدیم وہں ےگ۔

حد ری امحد نب زدی اوبرعیب امحد نب زدی اویب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرعیب فلخ :  رافی
خ 

  نب اشہؾ اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 لئ ےک ایبؿ ںیمدیسان دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضف

     1873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُى  ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ ِبٕس  ٌَ ٔ ٟ

َضا ؼَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َرأَی ُرِؤیَا  ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ فٔی َحَیاة َٗ ٠َِیطٔ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ َّی اہللُ  ل

٨ُِت ًَُُل  ُٛ ا٢َ َو َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َضا  ُٗؼُّ َت٨٤ََِّیُت أَِ٪ أََری ُرِؤیَا أَ َٓ  ٥َ ٨ُِت أ٧ََا٦ُ فٔی َوَس٠َّ ُٛ ًَزَبّا َو ٣ّا َطابًّا 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ًَِضسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤َِِٟشحٔسٔ  إٔذَا هَٔی ا َٓ ٔلَی ا٨َّٟارٔ  ََٓذَصَبا بٔی إ أَ٪َّ ٠َ٣ََِْٜٔن أََخَذانٔی  َٛ  ٔ أَیُِت فٔی ا٨َِّٟو٦ ٥ََّ٠ رَفَ

٠ُِت  ٌَ َح َٓ ُِٓتُض٥ِ  ِس َْعَ َٗ ٔ َوإَٔذا ٓٔیَضا ٧َاْض  ِٟبٔئِز نَِی ا َْقِ َٛ ٧َأ٪  ََٟضا ََقِ ٔ َوإَٔذا  ِٟبٔئِز َلیِّ ا َٛ ُٗو٢ُ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٣ٔ ٣َِلؤیَّْة  ٩ِ ا٨َّٟارٔ أًَُوذُ بٔاہللٔ أَ

َؼةَ  ِٔ ًَلَی َح َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ  َِ ٥ِ تَُز َٟ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ٠َََٓ٘ٔیُض٤َا ٠َ٣َْک  ا٢َ  َٗ ًَلَی َرُسو٢ٔ  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َؼُة  ِٔ ِتَضا َح ؼَّ َ٘ َٓ

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َسا٥ْٟٔ اہللٔ َػل َٗ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  ِو کَاَ٪ ُيَؼل َٟ ِبُس اہللٔ  ًَ ٥َ اٟزَُّج١ُ  ٌِ ٔ ٥َ ن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

٠ٔیًّل  َٗ َس َذَٟٔک ََّل ی٨ََا٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ إَّٔلَّ  ٌِ ًَِبُس اہللٔ َب کَاَ٪  َٓ 

 رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف اتی ےہ ہک ر اؽ ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب رمع

اہلل یک زدنیگ ابمرک ںیم وکیئ آدیم وج یھب وخاب داتھکی اےس ر اؽ اہلل ےک اسےنم ایبؿ رکات افر ںیم ریغ دشہ ونوجاؿ اھت افر ر اؽ 

 دنین ںیم داھکی وگ ا ہک دف رفوتشں ےن ےھجم ڑکپ افر اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ںیم دجسم ںیم  ا ا رکات اھت سپ ںیم ےن

ےھجم دفزخ یک رطح ےل ےئگ وت فہ ونکںیئ یک دف زکلویں یک رطح زکل اں یھب ںیھت افر اس ںیم ولگ ےھت ںیہنج ںیم اچہپاتن اھت سپ ںیم 
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اِر( ںیم آگ ےس اہلل یک انپہ اماتگن وہں درہاان رشفع رک د ا اؿ دف  ےن )اَُع ُذ ي 
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ّ

 

نِمْ اا

رفوتشں ںیم ےس اکی افر رفہتش الم وت اس ےن ھجم ےس اہک وت وخػ ہن رک سپ ںیم ےن رضحت ہصفح ےس اس اک ذترکہ ایک وت رضحت ہصفح 



 

 

 فملس ےن رفام ا دبعاہلل انتک ااھچ آدیم ےہ اکش ہی اھٹ رک رات وک امنز ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع

 زپوہ اسمل ےن اہک اس ےک دعب رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رات وک وھتڑی دری یہ  ا ا رکےت ےھت۔

  اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ٣وسٰی ب٩ خاٟس ابواسحاٚ ٓزاری ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٧آٍ اب٩ ٤ًز حرضت اب٩ زبْر  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَ  یَابٔیِّ  ِٟرٔفِ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ َخأٟٕس َختَُن ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ بٔی إِٔس َحسَّ زَارٔیِّ  َٔ ِٟ َٙ ا َح

 َ٤ِٟ أَیُِت فٔی ا ٥ِ َی٩ُِٜ لٔی أَص١ِْ رَفَ َٟ ٤َِِٟشحٔٔس َو ٨ُِت أَبٔیُت فٔی ا ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔلَی بٔئِز َٙ بٔی إ ٔ ٤ََّا ا٧ُِل٠ أ٧َ َٛ  ٔ ٨َا٦

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ ََٓذََکَ  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ىَی َحسٔیٔث اٟزُّصِزٔیِّ  ٌِ  طٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، ومٰیس نب اخدل اوبااحسؼ زفاری دیبع اہلل نب رمع انعف انب رمع رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 سپ ںیم ےن وخاب ںیم داھکی ہک وگ ا ہک ےھجم اکی ونکںیئ یک رفاتی ےہ ہک ںیم رات دجسم ںیم زگار رکات اھت افر ریمی ویبی ہن یھت

 رطػ ےل اج ا ایگ ےہ ابح  دحثی ابمرہک ایس رطح ذموکر ےہ۔

دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ومٰیس نب اخدل اوبااحسؼ زفاری دیبعاہلل نب رمع انعف انب رمع رضحت انب زریب ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، حرضت ا٦ س٠ی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ُت  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة یُ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ُث  َحسِّ

َُٟط َو  ثٔرِ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَ َ٘ َٓ ُط  َٟ َُ اہلَل  َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َخاز٣َُٔک أ٧ََْص اِز ا َٗ ََّضا  ًَِلِیَتطُ أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ أ٧َ ُط ٓامَٔی أَ َٟ ََٟسُظ َوبَارِٔک   َو

اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن رعض ایک اے دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن، رضحت 

اہلل ےک ر اؽ ہی اسن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اخدؾ ےہ اہلل ےس اس ےک ےئل داع رک دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل 

  رفام۔اس ےک امؽ افر افالد ںیم رثکت ف ز ادیت رک وج وت اےس اطع رک اس ںیم ربتک اطع

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن، رضحت اؾ میلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک

     1876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ابوزاؤز طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َتا َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ َزَة َس٤ٔ

ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ   َخاز٣َُٔک أ٧ََْص 

دمحم نب ینثم، انب اشبر اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؾ میلس ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

 دحثی یک رطح ےہ۔ ملس اک اخدؾ ےہ ابح  دحثی ذموکرہر اؽ ہی اسن آپ یلص اہلل ہیلع ف

 دمحم نب ینثم، انب اشبر اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان اسن نب امکل

     1877    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ہظا٦ اب٩ زیس :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ وَُّل ٣ِٔث١َ َحسَّ ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َس٤ٔ

 َذَٟٔک 



 

 

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ انب زدی اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ انب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ س٠امی٪ ب٩ ثابت حرضت ا٧ص :  راوی

 َ ث ا٢َ َزَخ١َ ا٨َّٟ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٪ُ ث٨ََا ُس٠َامِیَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٕب َحسَّ ٠ًََِیطٔ ىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی اہللُ  ٔيیُّ َػل

ِّی یَا  َِٟت أُم ا َ٘ َٓ ًَٟٔی  ا٦ٕ َخا ِّی َوأ٦ُُّ رَحَ ٠َِی٨َا َو٣َا صَُو إَّٔلَّ أ٧ََا َوأُم ًَ  ٥َ ٕ َوَس٠َّ ا لٔی بٔک١ُِّ َخِْر ًَ َس َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ َُ اہللَ  َرُسو٢َ اہللٔ ُخَویِس٣َُٔک اِز

َٟطُ ٓٔیطٔ  ََٟسُظ َوبَارِٔک  َُٟط َوَو ثٔرِ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَ َٗ ًَا لٔی بٔطٔ أَِ٪   َوکَاَ٪ فٔی آَٔخٔ ٣َا َز

 یلص اہلل ہیلع فملس امہرے رھگ رشتفی الےئ افر زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس امیلسؿ نب اثتب رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن

اس فتق ںیم ریمی ایم افر ریمی اخہل اؾ رحاؾ ےک العفہ فاہں وکیئ یھب وموجد ہن اھت وت ریمی فادلہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ 

 فملس ےن ریم ےئل رہ الھبیئ یک داع امیگن ہی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ادین اس اخدؾ ےہ اہلل ےس اس ےک ےئل داع امںیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع

 افر ریمے ےئل وج داع امیگن اےکس آرخ ںیم ہی اہک اے اہلل اس ےک امؽ افر افالد وک ز ادہ رک افر اس ںیم اس ےک ےئل ربتک رفام۔

 زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس امیلسؿ نب اثتب رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ابو٩ٌ٣ رٗاشی ٤ًز ب٩ یو٧ص ًرک٣ہ اسحاٚ حرضت ا٧ص رضی اہلل :  راوی

 َ ث٨ََا أ٧َ ُٙ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٣َُة َحسَّ ث٨ََا ًرِٔکٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ أشیُّ َحسَّ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ِّی أ٦ُُّ أ٧ََٕص َحسَّ ا٢َ َجائَِت بٔی أُم َٗ ْص 

 ٔ َرِتىٔی ب ِس أَزَّ َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا أ٧َُِیْص ابِىٔی إ ا َ٘ َٓ ٔٔطٔ  ٕٔ خ٤َٔارَٔصا َوَرزَِّتىٔی ب٨ِٔٔؼ ٨ِٔؼ

َواہللٔ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ََٟسُظ  َُٟط َوَو ثٔرِ ٣َا ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَ َ٘ َٓ ُط  َٟ َُ اہلَل  اِز َٓ َٟٔسی َو  أََتِیُتَک بٔطٔ َیِدُس٣َُک  َٜثْْٔر َوإٔ٪َّ َو َٟٔسی ٣َالٔی َل ََٟس َو َو



 

 

َِٟیِو٦َ  ٤ِٟٔائَٔة ا ٔ ا ًَلَی ٧َِحو ازُّوَ٪  ٌَ َیَت َٟ 

اوبنعم راقیش رمع نب ویسن رکعہم ااحسؼ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی ایم اجؿ ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل 

اچدر انب دی افر آدوہ وک ےھجم افڑاھ د ا افر رعض ہیلع فملس یک دختم ںیم ےل ںیئگ افر قیقحت اوہنں ےن ےھجم اےنپ آدوہ دفےٹپ یک 

ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی ریما اٹیب اسن ےہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آپ یک دختم رکےن ےک ےئل شیپ رکےن وک الیئ 

 اس ےک امؽ افر افالد ںیم وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےس اس ےک ےئل داع امںیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل

 ز ادیت رک اسن ےن اہک اہلل یک مسق ریما امؽ تہب ریثک ےہ افر ریمی افالد افر ریمی افالد یک افالد یک داداد آج لک رقتابی اکی  ا ےہ۔

 اوبنعم راقیش رمع نب ویسن رکعہم ااحسؼ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1880    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جٌرف اب٩ س٠امی٪ اب٩ ًثا٪، ٣اٟک :  راوی

 َ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ٔس أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٌِ َِٟح ٩ًَِ ا  ٪َ ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ رَفْ َي ٌِ ث٨ََا َج ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ ٣َزَّ َحسَّ َٗ ٨َا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک 

ِّی أ٦ُُّ ُس٠َ  ِت أُم ٌَ َش٤ٔ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َس َٓ ِّی یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧َُِیْص  َبٔی َوأُم َِٟت بٔأ ا َ٘ َٓ ِی٥ٕ َػِوَتطُ 

 ٔ اٟ ٧َِیا َوأ٧ََا أَِرُجو اٟثَّ ِس َرأَیُِت ٨ِ٣َٔضا اث٨ََِتِْٔن فٔی اٟسُّ َٗ ًََوإت  ٥َ ثًََلَث َز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل ة  َثَة فٔی اِْلَٔخَ

، رفعج انب امیلسؿ انب ناثؿ، امکل رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس زگرے وت ہبیتق نب دیعس

ریمی فادلہ اؾ میلس ےن آپ یک آفاز  ین وت رعض ایک ریمے امں ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ رقابؿ اےس اہلل ےک ر اؽ ہی وھچاٹ 

داعںیئ ںیک اؿ ںیم ےس دف داین ںیم دھکی  اک وہں افر رسیتی اک آرخت ںیم ادیمفار  اسن ےہ سپ ر اؽ اہلل ےن ریمے ےئل نیت

 وہں۔

 ہبیتق نب دیعس، رفعج انب امیلسؿ انب ناثؿ، امکل رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿاضفلئ  :   ابب

 دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ٧آٍ بہز ح٤از س٤٠ہ ثابت ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا بَِضزْ  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ٥َ  َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ أَتَی  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ َحسَّ

ا ٔجئِ  َّ٤٠َ َٓ ِّی  ًَلَی أُم أَبَِلأُِت  َٓ ٔلَی َحاَجٕة  َثىٔی إ ٌَ َب َٓ ٠َِی٨َا  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٍَ ا ُب ٣َ ٌَ ِٟ اَوأ٧ََا أَ َٗ َثىٔی ُت  ٌَ ٠ُُِٗت َب َِٟت ٣َا َحَبَشَک 

 َ ث َِٟت ََّل تَُحسِّ ا َٗ ََّضا رٔسٌّ  ٠ُُِٗت إ٧ٔ َِٟت ٣َا َحاَجُتطُ  ا َٗ ٥َ َٟٔحاَجٕة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩َّ برٔٔسِّ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َٟوِ  ا٢َ أ٧ََْص َواہللٔ  َٗ ثُِتَک یَا ثَابُٔت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََحّسا  ََٟحسَّ ثُِت بٔطٔ أََحّسا   َحسَّ

اوبرکب نب انعف زہب امحد ہملس اثتب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس 

ےھجم یسک اکؾ ےک ےئل اجیھب سپ ںیم اینپ  رشتفی الےئ افر ںیم وچبں ےک اسھت لیھک راہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ مالؾ ایک رھپ

فادلہ ےک اپس دری ےس ایگ بج ںیم اؿ ےک اپس چنہپ وت اس ےن اہک ےھجت سک زیچ ےن رفےک راھک ںیم ےن اہک ےھجم ر اؽ اہلل یسک اکؾ ےک 

وہنں ےن اہک  م ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےئل جیھب د ا اھت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ایک اکؾ اھت ںیم ےن اہک فہ راز یک ابت ےہ ا

 فملس ےک راز وک یسک ےس یھب ایبؿ ہن رکان اسن ےن اہک اہلل یک مسق ارگ ںیم فہ ابت یسک ےس ایبؿ رکات وت اے اثتب ھجت ےس ایبؿ رک داتی۔

 اوبرکب نب انعف زہب امحد ہملس اثتب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ س٠امی٪ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟکححاد ب٩ طاْع، ًار٦ ب٩ ٓـ١ ٣ٌت٤ز ا :  راوی

ُت أَ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ١ٔ َحسَّ ـِ َٔ ِٟ ًَار٦ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ َحسَّ ُث  بٔی یَُحسِّ

َّی ٔلَیَّ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ا٢َ أرََسَّ إ َٗ ٤َا  ٣َأٟٕک  َٓ ٨ًَِطُ أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ  َِٟتىٔی  َ ِس َسأ َ٘ َٟ ُس َو ٌِ ٤َا أَِخبَرُِت بٔطٔ أََحّسا َب َٓ ا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ رٔسًّ ًَ اہللُ 

 أَِخبَرِتَُضا بٔطٔ 

 ےن اجحج نب اشرع، اعرؾ نب لضف رمتعم انب امیلسؿ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ےھجم اکی راز یک ابت یک افر ںیم ےن اس ےک دعب یسک وک یھب اس یک ربخ ںیہن دی افر ریمے فادلہ اؾ میلس ےن یھب ھجم ےس اس راز ےک 

 ابرے ںیم  ااؽ ایک نکیل ںیم ےن اںیہن یھب ہن اتب ا۔

  امکلاجحج نب اشرع، اعرؾ نب لضف رمتعم انب امیلسؿ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دیسان دبعاہلل نب مالؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب مالؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1883    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ًیسٰی ٣اٟک ابی نرض حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ  ثَىٔی ٣َأْٟک  ُٙ ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ وَُّل َحسَّ ُ٘ ُت أَبٔی َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕس 

ِبسٔ  ٌَ ٔ َِٟح٨َّٔة إَّٔلَّ ٟ َّطُ فٔی ا و٢ُ َٟٔهٓیٕ ی٤َِٔشی إ٧ٔ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٕ  ٣َا َس٤ٔ  اہللٔ ب٩ِٔ َسًَل٦

ہک فہ رفامےت زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ٰیسیع امکل ایب رضن رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ 

ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس زنیم رپ زدنہ ےنلچ فاولں ںیم ےس رضحت دبعاہلل نب مالؾ ےک العفہ یسک ےک ابرے 

 ںیم ہی رفامےت وہےئ انس ہک فہ یتنج ےہ۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ٰیسیع امکل ایب رضن رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب مالؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 و٪ ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ٗیص ب٩ ًباز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ًبساہلل ب٩ ً :  راوی

 ٩ًَِ ًَِوٕ٪  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  اذٕ َحسَّ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِیٔص ب٩ِٔ  َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٣َُح٤َّ

٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٨ُِت بٔا ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ََٓحاَئ َرُج١ْ فٔی َوِجضٔطٔ أَثَْز ٩ِ٣ٔ  ًَُباز  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُف أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ فٔی ٧َإض ٓٔیض٥ِٔ َب

َتِْٔن  ٌَ ِٛ َّی َر ََٓؼل َِٟح٨َّٔة  َِٟح٨َّٔة صََذا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ِو٦ٔ صََذا َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ ِٟ ُف ا ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  َٕ َد  یََتَحوَّ ُخُظو ُز ٓٔیض٤َٔا ث٥َُّ ََخَ

ِب١ُ  َٗ ا َزَخ٠َِت  َّ٤َٟ ََّک  َٟطُ إ٧ٔ ٠ُُِٗت  ا اِسَتأ٧ََِص  َّ٤٠َ َٓ ث٨َِا  َتَحسَّ َٓ َٟطُ َوَزَخ٠ُِت  ٔ ََٓسَخ١َ ٨ِ٣َز ُتُط  ٌِ َب اتَّ ا٢َ َٓ َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ َرُج١ْ  َٗ

٥ُ٠َ َو  ٌِ و٢َ ٣َا ََّل َي ُ٘ ٠ًََِیطٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َا ی٨ََِبغٔی ِٔلََحٕس أَِ٪ َي َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ثَُک ٥َٟٔ َذاَک َرأَیُِت ُرِؤیَا  َسأَُحسِّ



 

 

 ُ٤ًَ َتَضا َوَوِسَم اٟزَِّوَؿٔة  َتَضا َوًُِظَبَضا َوُخرِضَ ٌَ ٠َِیطٔ َرأَیُِتىٔی فٔی َرِوَؿٕة َذََکَ َس ًَ َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ُُط فٔی َوَس٠َّ َٔ وْز ٩ِ٣ٔ َحٔسیٕس أَِس

 َ ْٕ اِِل َحائَىٔی ٨ِ٣َٔؼ َٓ  ٍُ َٟطُ ََّل أَِسَتٔلی ٠ُِت  ُ٘ َٓ ِط  َٗ ٘ٔی١َ لٔی اِر َٓ َوْة  ًًَِلُظ ُْعِ ٤َأئ فٔی أَ ًًَِلُظ فٔی اٟشَّ ُٕ ِرٔق َوأَ ٨ِٔ٤َِٟؼ ِوٕ٪ َوا ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  

 ٔ ٗ ٔ رَفَ ٔٔطٔ بَٔیٔسظ طُ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ ٌَ َٓ َّطُ َر َٕ أ٧َ ا٢َ بٔثَٔیابٔی ٩ِ٣ٔ َخ٠ِفٔی َوَػ َ٘ َٓ َِٟداز٦ُٔ  ٔ ا زَِوة ٌُ ِٟ أََخِذُت بٔا َٓ  ٔ ٤ُوز ٌَ ِٟ ًِلَی ا ٨ُِت فٔی أَ ُٛ َّی  یُت َحً

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ َٟفٔی یَٔسی  ََّضا  ِوُت َوإ٧ٔ َ٘ ِس اِستَِی َ٘ ٠َ َٓ ٘ٔی١َ لَٔی اِسَت٤ِٔشِک  ا٢َ ت٠َِٔک اٟزَِّوَؿُة  َٓ َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٌَ ِٟ ا٢َ َواٟزَّجُ اِْلِٔسًَل٦ُ َوَذَٟٔک ا َٗ َّی َت٤ُوَت  ًَلَی اِْلِٔسًَل٦ٔ َحً ُِٟوثَِقی َوأ٧ََِت  َوةُ ا زَِوةُ ُْعِ ٌُ ِٟ ٤ًَُوزُ اِْلِٔسًَل٦ٔ َوت٠َِٔک ا ِبُس اہللٔ ٤ُوزُ  ًَ  ١ُ

 ٕ  ب٩ُِ َسًَل٦

 دمہنی ںیم ںیم ھچک دمحم نب ینثم، اعمذ دبعاہلل نب توؿ دمحم نب ریسنی رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

ولوگں ےک اپس اھٹیب وہا اھت نج ںیم ےس ضعب ر اؽ اہلل ےک احصہب یھب ےھت سپ اکی آدیم سج ےک رہچے رپ اہلل ےک وخػ ےک 

آاثر امن اں ےھت وت ضعب ولوگں ےن اہک ہی آدیم تنج فاولں ںیم ےس ےہ ہی آدیم الہ تنج ںیم ےس ےہ افر ےن دف رںیتعک ادا ںیک 

ااصتخر ایک رھپ لچ د ا ںیم یھب اس ےک ےھچیپ ےھچیپ الچ فہ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہا افر ںیم ےن دالخ وہایگ رھپ اس ےن مہ نکیل اؿ ںیم 

ےس وگتفگ یک بج اس ےس امونتیس وہیئگ وت ںیم ےن اس ےس اہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےلہپ دجسم ںیم دالخ وہےئ وت اکی 

ِ یسک ےک ےئل یھب ہی انمبس ںیہن ےہ ہک فہ ایسی ابت رکے سج ےک ابرے ںیم  آدیم ےن اس اس رطح اہک اوہنں ےن
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
اہک 

ملع ںیہن راتھک افر ںیم ایھب اتبات وہں ہک ہی ویکں ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اکی وخاب داھکی ےسج ںیم 

ںیم ےن اےنپ وخاب ںیم داھکی افر رھپ اےس اس یک  اتع دیپافار افر رسزبسی وک ایبؿ  ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک

ایک افر ابغ ےک درایمؿ ںیم ولےہ اک اکی وتسؿ اھت اس اک الچن ہصح زنیم افر افرپ اک ہصح آامسونں ںیم افر اس یک دنلبی ںیم اکی ہقلح 

ںیم وت ھڑےنھ یک اطتق ںیہن راتھک سپ ریمے اپس اکی فنصم آ ا انب توؿ اھت سپ ےھجم اہک ایگ ہک اس رپ ھڑوھ ںیم ےن اس ےس اہک ہک 

ےن اہک فنصم اخدؾ وک ےتہک ںیہ اس ےن ریمے ےھچیپ ےس ریمے ڑپکے ااھٹےئ افر ایبؿ ایک ہک اس ےن اس ےک ےھچیپ ےس اےنپ اہھت 

روھک رپ ںیم دیبار وہ ایگ افر فہ ہقلح ریمے اہھت  ےس اےس ااھٹ ا سپ ںیم ےن اس ہقلح وک ڑکپ ایل رھپ ےھجم اہک ایگ اےس وبضمیط ےس ڑکپے

مالؾ ںیم یہ اھت ںیم ےن ہی وخاب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ ابغ امالؾ ےہ افر فہ وتسؿ ا

آےئ یگ اہک ہک فہ آدیم رضحت دبعاہلل نب مالؾ  اک وتسؿ ےہ افر فہ ہقلح رعفة اولیقث ینعی وبضمط ہقلح ےہ افر ریتی ومت امالؾ رپ یہ

 ےھت۔

 دمحم نب ینثم، اعمذ دبعاہلل نب توؿ دمحم نب ریسنی رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ان دبعاہلل نب مالؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیس

     1885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗیص ب٩ ًباز  ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًباز ب٩ جب٠ہ ابی رواء رحمی ب٩ ٤ًارہ َقہ ب٩ خاٟس ب٩ ٣ح٤س اب٩ سْری٩ حرضت :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا َُقَّ مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ث٨ََا رَحَ ٕ َحسَّ از ٔ ب٩ِٔ َجَب٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ ًَبَّاز ٔس ب٩ِٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ   ٣َُح٤َّ

 ًَ ٤َزَّ  َٓ ُس ب٩ُِ ٣َأٟٕک َواب٩ُِ ٤ًََُز  ٌِ ٕة ٓٔیَضا َس َ٘ ٨ُِت فٔی َح٠َ ُٛ ِیُص ب٩ُِ ًَُبازٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ اُٟوا صََذا َرُج١ْ ٔسْرٔی٩َ  َ٘ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسًَل٦ٕ 

َٟضُ  ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َا کَاَ٪ ی٨ََِبغٔی  َٗ َذا  َٛ َذا َو َٛ اُٟوا  َٗ َُّض٥ِ  َٟطُ إ٧ٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ  َُٟض٥ِ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َِٟیَص  وُٟوا ٣َا  ُ٘ ٥ِ أَِ٪ َي

٤ًَُوزّ  أَ٪َّ  َٛ ٤ََّا َرأَیُِت  ُٕ ٥ْ٠ًِٔ إ٧ٔ ٨ِٔ٤َِٟؼ ْٕ َوا ٠َٔضا ٨ِ٣َٔؼ َٔ َوْة َوفٔی أَِس ٨ُٔؼَب ٓٔیَضا َوفٔی َرأِٔسَضا ُْعِ َٓ اَئ  ٍَ فٔی َرِوَؿٕة َخرِضَ ا ُؤؿ

 ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ زَِوةٔ  ٌُ ِٟ َّی أََخِذُت بٔا ِط رَفَٗٔیُت َحً َٗ َٓ٘ٔی١َ لَٔی اِر  ُٕ َِٟؤػی ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َ٘ َٓ

ُِٟوثَِقی زَِوةٔ ا ٌُ ِٟ ِبُس اہللٔ َوصَُو آخْٔذ بٔا ًَ ٥َ ی٤َُوُت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب رمع نب ابعد نب ہلبج ایب رفاء رحیم نب امعرہ رقہ نب اخدل نب دمحم انب ریسنی رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

اکی ہقلح ںیم اھٹیب وہا اھت سج ںیم رضحت دعس نب امکل افر انب رمع یھب رشتفی رفام ےھت رضحت دبعاہلل نب مالؾ ےہ ہک ںیم 

زگرے وت ولوگں ےن اہک ہی الہ آدیم تنج ںیم ےس ےہ سپ ںیم ڑھکا وہا افر اس ےس اہک اوہنں ےن اس اس رطح اہک ےہ اس ےن اہک 

ِ اؿ ےک ےئل انمبس ہن اھت
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش

ہک فہ ایسی ابت رکےت سج ےک ابرے ںیم اںیہن ملع ہن اھت ںیم ےن داھکی وگ ا ہک اکی وتسؿ ےہ  

ےسج رس زبس ابغ ںیم انب ا ایگ ےہ افر اس ےک درایمؿ ںیم اگڑھ د ا ایگ ےہ افر رسے رپ اکی ہقلح ےہ افر اس ےک ےچی اکی فنصم ینعی 

 ںیم ھڑاھ اہیں کت ہک اس ہقلح وک ڑکپ ایل ںیم ےن اہیں اسرا ہصق ر اؽ اہلل دختم زگار ڑھکا ےہ سپ ےھجم اہک ایگ ہک اس رپ ھڑوھ سپ

یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دبعاہلل اس احؽ ںیم وفت وہاگ ہک رعفة اولیقث امالؾ یک 

 وبضمط ریس وک ڑکپےن فاال وہاگ۔

  ہلبج ایب رفاء رحیم نب امعرہ رقہ نب اخدل نب دمحم انب ریسنی رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رمع نب ابعد نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان دبعاہلل نب مالؾ ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٗتیبہ جزیز، ا٤ًع، س٠امی٪ ٣شہز حرضت َخطہ ب٩ رح :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  تَِیَبَة َحسَّ ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ٌٔیٕس َوإِٔسَح ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ  َحسَّ  ٕ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٤ًَِٔع  َ اِِل

َِٟضِیَئةٔ  ا٢َ َوٓٔیَضا َطِیْذ َحَش٩ُ ا َٗ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٕة فٔی ٣َِشحٔسٔ ا َ٘ ٨ُِت َجأّٟشا فٔی َح٠َ ُٛ ا٢َ  َٗ َُِٟحِّ  َطَة ب٩ِٔ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َسًَل٦ٕ ََخَ َوصَُو 

ثُُض٥ِ َحٔسیّثا َحَش٨ّا  ١َ یَُحسِّ ٌَ َح َٓ ا٢َ  ٔلَی َصَذا َٗ ٠َِی٨ُِوزِ إ َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٔلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ُظ أَِ٪ ی٨َُِوَز إ ِو٦ُ ٩ِ٣َ رَسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ

َّی کَاَز أَِ٪ یَ  َٙ َحً ا٧َِل٠َ َٓ ُتطُ  ٌِ ٔ َٓتَب ا٢َ  َٗ ٩٤َ٠ًََِّ ٣َکَاَ٪ بَِیتٔطٔ  َْلَ َٓ ٨َّطُ  ٌَ ٠ُِت َواہللٔ َِلَِتَب ُ٘ َٓ ا٢َ  َد َٗ َٟطُ  رِخُ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ث٥َُّ َزَخ١َ ٨ِ٣َز ٩ِ٣ٔ ا

 ُ٘ ِو٦َ َي َ٘ ِٟ ُت ا ٌِ َٟطُ َس٤ٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َا َحاَجُتَک یَا اب٩َِ أَخٔی  َ٘ َٓ أَذَٔ٪ لٔی  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ اِسَتأَِذ٧ُِت  َٓ ا٢َ  ٤َُِٗت ٩ِ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ ََٟک  وُٟوَ٪ 

َِٟح٨َّةٔ  ٔلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ُظ أَِ٪ ی٨َُِوَز إ ثَُک  رَسَّ َِٟح٨َّٔة َوَسأَُحسِّ ٥ُ٠ًَِ بٔأَص١ِٔ ا ا٢َ اہللُ أَ َٗ َک  ٌَ وَ٪ ٣َ ُٛ ًَِحَبىٔی أَِ٪ أَ َ أ َٓ ٔلَی َصَذا  ٠َِی٨ُِوزِ إ َٓ

طُ  ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ أََخَذ بَٔیٔسی  َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ ِّی بَِی٤َ٨َا أ٧ََا ٧َائ٥ْٔ إٔذِ أََتانٔی َرُج١ْ  ٔن اُٟوا َذاَک إ َٗ  َّ٥٣ٔ ٔ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٔط٤َالٔی   َذا أ٧ََا بَٔحَوازَّ 

إَٔذا َجَوازُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َا٢ٔ  ُٚ أَِػَحأب اٟظِّ ََّضا َُطُ إ٧ٔ َٓ ا٢َ لٔی ََّل َتأُِخِذ ٓٔیَضا  َ٘ َٓ أََخِذُت ْٔلُخَذ ٓٔیَضا  َٓ ا٢َ  ا٢َ لٔی  َٗ َ٘ َٓ ًَلَی ی٤َٔیىٔی  ٨ِ٣ََضْخ 

ا٢َ  َٗ ِس  ٌَ ا٢َ لَٔی اِػ َ٘ َٓ َتَی بٔی َجَبًّل  أ َٓ ٠ُِت َذَٟٔک  ُخِذ َصاص٨َُا  ٌَ َٓ َّی  ا٢َ َحً َٗ ًَلَی اِسًٔی  ِرُت  َس ََخَ ٌَ ٠ُِت إَٔذا أََرِزُت أَِ٪ أَِػ ٌَ َح َٓ

ًًَِلظُ  ٠ُطُ فٔی اِِلَِرٔق فٔی أَ َٔ ٤َأئ َوأَِس ٤ًَُوّزا َرأُِسُط فٔی اٟشَّ َّی أَتَی بٔی  َٙ بٔی َحً ا٢َ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ َٗ َٚ  ٣َٔزاّرا  ِو َٓ ِس  ٌَ ا٢َ لَٔی اِػ َ٘ َٓ ْة  َ٘ صََذا َح٠ِ

 ِّ٠ ٌَ َٓإَٔذا أ٧ََا ٣َُت ا٢َ  َٗ زََج١َ بٔی  َٓ َٓأََخَذ بَٔیٔسی  ا٢َ  َٗ ٤َأئ  ُس َصَذا َوَرأُِسُط فٔی اٟشَّ ٌَ َٕ أَِػ ِی َٛ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َب َٗ ا٢َ ث٥َُّ َُضَ َٗ ٔة  َ٘ َِٟح٠ِ ْٙ بٔا

 َٓ ا٢َ  َٗ َّی أَِػَبِحُت  ٔة َحً َ٘ َِٟح٠ِ ا بٔا ّ٘ ِّ٠ ٌَ ا٢َ َوَب٘ٔیُت ٣َُت َٗ رَخَّ  َٓ ٤ُوَز  ٌَ ِٟ ٠ًََِیطٔ ا َؼِؼُتَضا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ًَّٟٔی  ُٚ ا ُ ا اٟرطُّ ا٢َ َوأ٣ََّ َٗ ٤َا٢ٔ  ُٚ أَِػَحأب اٟظِّ َٓهَٔی َُطُ ٩ًَِ َيَشارَٔک  ًَّٟٔی َرأَیَِت  ُٚ ا ُ ا اٟرطُّ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ هَٔی َٓ َٓ ٩ًَِ ی٤َٔی٨َٔک  َرأَیَِت 

َِٟی٤ٔ  ُٚ أَِػَحأب ا اَُطُ ٔ َوأ٣ََّ ٤ًَُوزُ اِْلِٔسًَل٦ ُضَو  َٓ ٤ُوزُ  ٌَ ِٟ ا ا َٟطُ َوأ٣ََّ ٩َِٟ َت٨َا َضَسأئ َو ُضَو ٨ِ٣َز٢ُٔ اٟظُّ َٓ َِٟحَب١ُ  ا ا هَٔی  ْٔن َوأ٣ََّ َٓ زَِوةُ  ٌُ ِٟ ا

َّی َت٤ُوَت  کّا بَٔضا َحً ٩َِٟ َتزَا٢َ ٣َُت٤َشِّ َوةُ اِْلِٔسًَل٦ٔ َو  ُْعِ

رجری، اشمع، امیلسؿ رہسم رضحت رخہش نب رح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی یک دجسم ںیم اکی ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق 

ہقلح ںیم اھٹیب وہا اھت افر اس سلجم ںیم اکی زبرگ وخوصبرت لکش ف وصرت فاےل یھب ےھت وج دبعاہلل نب مالؾ ےھت افر اوہنں ےن 

ےن اہک سج آدیم وک دھکی ےل ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ںیم اس ےک  ولوگں ےس دمعہ ابںیت رکان رشفع رک دںی بج فہ اھٹ ےئگ وت ولوگں

ےھچیپ ےھچیپ اجؤں اگ اتہک اس ےک رھگ اک ہتپ رک وکسں سپ ںیم اؿ ےک ےھچیپ الچ فہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک دمہنی ےس ےنلکن ےک رقبی 

 ےھجم ااجزت دے دی رھپ رفام ا اے ےتجیھب وہےئ رھپ اےنپ رھگ ںیم دالخ وہ ےئگ ںیم ےن اؿ ےک اپس احرض وہےن یک ااجزت امیگن وت



 

 

ےھجت ایک اکؾ ےہ ںیم ےن اہک ںیم ےن ولوگں ےس آپ ےک ابرے ںیم ےتہک وہےئ انس ہک بج آپ ڑھکے وہےئ ہک ےسج ہی ابت دنسپدیہ 

ےن اہک الہ تنج ےک  وہ ہک یتنج آدیم وک دےھکی وت اےس اچےئہ ہک اںیہن دھکی ےل وت ےھجم دنسپ آ ا ہک ںیم آپ ےک اسھت یہ روہں اوہنں

ا ےہ افر ںیم ںیہمت ایبؿ رکات وہں سج فہج ےس اوہنں ےن ہی اہک ےہ اس دفراؿ ہک ںیم  ا ا وہا اھت 

 
  

ابرے ںیم وت اہلل یہ رتہب اجت

ػ ھچک ریمے اپس اکی آدیم آ ا اس ےن ےھجم اہک ڑھکا وہ اج ریما اہھت ڑکپا افر ںیم اس ےک اسھت لچ زپا ےھجم راہتس ںیم اینپ ابںیئ رط

ےن اجان اچاہ وت اس ےن ےھجم اہکں ںیم تم اجؤ ویکہکن ہی ابںیئ رطػ ےک راےتس ںیہ رھپ داںیئ رطػ اکی راہتس  راںیہ یلم نج ںیم ںیم

 رظن آ ا وت اس ےن ھجم ےس اہک ںیم ےلچ اجؤ رھپ فہ اکی اہپڑ رپ ےل الچ رھپ ےھجم ےس اہک اس رپ ھڑھ اجؤ سپ ںیم ےن ھڑانھ رشفع ایک نکیل

 

 
د ئ

  ھڑےنھ اک ارادہ رکات وت ریسنی ےک لب رگ زپات اہیں کت ہک ےھجم اکی وتسؿ ےک اپس ال ا سج اک رس آامسؿ ںیم افر الچن ہصح زنیم 
 
مب

 ںیم اھت افر اس یک دنلبی ںیم اکی ہقلح اھت وت اس ےن ےھجم اہک اس ےک افرپ ھڑوھ ںیم ےن اہک ںیم اس ںیم ےسیک ھڑوھں احالہکن اس اک رسا

ںیم ےہ سپ اس ےن ریما اہھت ڑکپ رک ےھجم افرپ ھڑاھ د ا ںیم ےن داھکی ہک ںیم ہقلح وک ڑکپے وہےئ ڑھکا وہں رھپ اس ےن اس وت آامسؿ 

وتسؿ رپ اکی رضب امری سج ےس فہ رگ ایگ نکیل ںیم ہقلح ےک اسھت یہ اکٹل راہ اہیں کت ہک ںیم ےن حبص یک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

فر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی اسرا ہصق انس ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ راےتس وج وت ےن اےنپ رطػ دختم ںیم احرض وہا ا

دےھکی فہ وت ابںیئ رطػ فاولں ےک راےتس ےھت افر فہ راےتس وج وت ےن اینپ داںیئ رطػ دےھکی فہ داںیئ رطػ فاولں ےک راےتس ےھت افر فہ 

احلص ہن رک وکس ےگ افر وتسؿ امالؾ اک وتسؿ ےہ افر ہقلح ہی امالؾ اک ہقلح ےہ افر وت رمےت دؾ کت امالؾ  اہپڑ دہشاء اک اقمؾ ےہ ےسج  م

 ےک ہقلح وک ڑکپے رےھک اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق رجری، اشمع، امیلسؿ رہسم رضحت رخہش نب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٔیا٪، ٤ًزو سٔیا٪، ًیی٨ہ زہزی، سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابی ٤ًز س :  راوی

 َ ث ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ُض٥ِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ک٠ُُّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ٨َا ُس

ٌٔیٕس  ِس ٩ًَِ َس َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٠ََحَى إ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  َز فٔی ا ٌِ اَ٪ َوصَُو ی٨ُِٔظُس اٟظِّ ٨ُِت أُِنٔظُس َوٓٔیطٔ ٩ِ٣َ صَُو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ٤ًََُز ٣َزَّ بَٔحشَّ ُٛ



 

 

َت َرُسو٢َ  ٌِ ا٢َ أَِنُظُسَک اہللَ أََس٤ٔ َ٘ َٓ ٔلَی أَبٔی صَُزیَِزَة  َت إ َٔ َت ِٟ ًَىِّی ا٠َُّٟض٥َّ  َخِْْر ٨ِ٣َٔک ث٥َُّ ا و٢ُ أَٔجِب  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َن َٗ ُسٔض  ُ٘ ِٟ  أَیِِّسُظ بٔزُؤح ا

رمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رمع ایفسؿ، رمعف ایفسؿ، ہنییع زرہی، دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسحؿ ےک اپس ےس زگرے افر فہ دجسم ںیم رعش  ہہ رےہ ےھت سپ ےن اؿ یک رطػ ہصغ ےس رضحت رمع

داھکی وت اوہنں ےن اہک ںیم اس فتق یھب رعش اتہک اھت ہکبج آپ ےس رتہب اس ںیم وموجد وہےت ےھت رھپ اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ 

اہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق دے رک اتہک وہں ایک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ہی  ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ وتمہج وہ رک

رفامےت وہےئ انس ےہ ہک ریمی رطػ ےس وجاب دف اے اہلل اس یک رفح ادقلس ےک ذرہعی رصنت ف دمد رفامےن اہک اے وت اجاتن ےہ 

  ی اہں۔

 ، رمعف ایفسؿ، ہنییع زرہی، دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رمع ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت اب٩ ٣شیب :  راوی

ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ  ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ إِٔسَح ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ٤َْز  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌِ

َت َر  ٌِ ٕة ٓٔیض٥ِٔ أَبُو صَُزیَِزَة أَنُِظُسَک اہلَل یَا أَبَا صَُزیَِزَة أََس٤ٔ َ٘ ا٢َ فٔی َح٠ِ َٗ اَ٪  ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ َحشَّ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

 ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َطُ 

، زرہی، رضحت انب ر بی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسحؿ ےن اکی ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب راعف نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم

 ہقلح ںیم ےھٹیب وہےئ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ںیم ںیہمت اہلل یک مسق داتی وہں ایک

 وت ےن ر اؽ اہلل ےس انس ابح  دحثی ایس رطح ذرک یک۔

 ، دمحم نب راعف نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت انب ر بیااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، حشا٪ ب٩ ثابت انؼاری حرضت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َ َحسَّ ِبٔس زٔیِّ أَِخب ًَ َرنٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ 

 ٌِ اَ٪ ب٩َِ ثَابٕٔت اِِلَِنَؼارٔیَّ َيِشَتِظضُٔس أَبَا صَُزیَِزَة أَِنُظُسَک اہلَل َص١ِ َس٤ٔ ٍَ َحشَّ َُّط َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ أ٧َ َّی اہللُ  َت ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  اُ٪ أَٔجِب  و٢ُ یَا َحشَّ ُ٘ ٥َ َي ٥ِ َوَس٠َّ ٌَ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة َن َٗ ُسٔض  ُ٘ ِٟ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ أَیِِّسُظ بٔزُوحٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، اسحؿ نب اثتب ااصنری رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک 

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک وگاہ انبےت وہےئ انس اوہنں ےن اہک ںیم ںیہمت اس ےن رضحت اسحؿ نب اثتب ااصنری ےس رضحت اوبرہ

اہلل یک مسق داتی وہں وت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اسحؿ ر اؽ اہلل یک رطػ ےس 

 ہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہںوجاب دے اے اہلل اس یک رفح ادقلس ےک ذرہعی رصنت رفام اوبرہریہ ریض ا

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، اسحؿ نب اثتب ااصنری رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم دیسان اسحؿ نب اثتب

     1890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ًسی اب٩ ثابت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ًَٔسٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ  َحسَّ َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََراَئ ب٩َِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ

اَ٪ ب٩ِٔ ثَابٕٔت اصِحُُض٥ِ أَِو َصأجض٥ِٔ َؤجبِرٔی و٢ُ َٟٔحشَّ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َک َس٤ٔ ٌَ ١ُ ٣َ 

ےن ر اؽ اہلل ےس رضحت اسحؿ نب اثتب وک دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دعی انب اثتب رباء، نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 رفامےت وہےئ انس اؿ یک وجہ رکف افر ربجالیئ یھب ریتے اسھت ںیہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دعی انب اثتب رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1891    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ابوبرک ب٩ ٧آٍ ٨ُسر اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف ًبساٟزح٩٤ طٌبہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  َحسَّ إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٨َُُِسْر ح و َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ح و َحسَّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ک٠ُُّ ًَ رَفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج  ٣َُح٤َّ

انب اشبر دمحم نب رفعج دبعارلنمح ہبعش، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح  زریہ نب رحب، دبعارلنمح اوبرکب نب انعف دنغر

 رمفی ےہ۔

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح اوبرکب نب انعف دنغر انب اشبر دمحم نب رفعج دبعارلنمح ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا٦ حشا٪ ب٩ ثابت حرضت ْعوہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَب ََّر َحسَّ ث َٛ  ٩ِ اَ٪ ب٩َِ ثَابٕٔت کَاَ٪ ٤٣َّٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َحشَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  و َُکَ

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّطُ کَاَ٪ ی٨َُآُٔح  إ٧ٔ َٓ ًِطُ  َِٟت یَا اب٩َِ أُِخًٔی َز ا َ٘ َٓ َشبَبُِتطُ  َٓ ًَائَٔظَة  ٠َِیطٔ  ًَلَی   َوَس٥ََّ٠ ًَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ اسحؿ نب اثتب رضحت رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک اسحؿ نب اثتب ےن اعہشئ ریض اہلل 

اعتٰیل اہنع ےک قلعتم ابںیت یک ںیھت تمہت فاےل ہصق ںیم ںیم ےن اںیہن ربا الھب اہک وت دیسہ ےن اہک اے ریمے اھبےجن اںیہن وھچڑ دف 

  یلص اہلل ہیلع فملس یک دما تع رکےت ےھت۔ویکہکن ہی یبن

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ اسحؿ نب اثتب رضحت رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمدیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک 

     1893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ ًبسہ ہظا٦ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  َحسَّ

 ہک رمفی ےہ۔امثعؿ نب ایب ہبیش دبعہ اشہؾ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمر

 ہماؿ نب ایب ہبیش دبعہ اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 برش ب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٠امی٪ ؿهی حرضت ٣رسوٚ :  راوی

هَ  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ا٢َ َزَخ٠ُِت َحسَّ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ی 

ًَائَٔظَة َو٨ًَِٔسَصا َحشَّ  ا٢َ َحَؼاْ٪ َرَزاْ٪ ٣َا تُزَ٪ُّ بٔزٔیَبٕة َوُتِؼبُٔح ًَلَی  َ٘ َٓ َٟطُ  ُب بٔأَبَِیإت  ّزا يَُظبِّ ٌِ اُ٪ ب٩ُِ ثَابٕٔت ی٨ُِٔظُسَصا ٔط

 ِ َضا ٥َٟٔ َتأ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ  ْٚ و ا٢َ ٣َرِسُ َٗ َذَٟٔک  َٛ َِٟشَت  ٨ََّٜٔک  ًَائَٔظُة َل َُٟط  َِٟت  ا َ٘ َٓ َوا١ٔٔٓ  َِ ِٟ ٔ ا ثَی ٩ِ٣ٔ ُُٟحو٦ َٟ َُغِ ٠َِیٔک َذ٧َْٔن  ًَ ُط یَِسُخ١ُ 

َِم  ٌَ ِٟ ًََذإب أََطسُّ ٩ِ٣ٔ ا أَیُّ  َٓ َِٟت  ا َ٘ َٓ ًَٔوی٥ْ  ًََذاْب  َٟطُ  َّی ٛٔبَِرُظ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َّٟٔذی َتَول ا٢َ اہللُ َوا َٗ ِس  َٗ ٩ًَِ َو َّطُ کَاَ٪ ی٨َُآُٔح أَِو یَُضاظٔی   إ٧ٔ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ی رضحت ورسفؼ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم رشب نب اخدل دمحم

ج

 

ض

 نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ 

احرض وہا افر اؿ ےک اپس رضحت اسحؿ رعش  ہہ رےہ ےھت اےنپ زغتؽ آزیم رعش اںیہن انس رےہ ےھت وت اہک دیسہ اعہشئ اپک دانم افر 

 تمہت ںیہن اگلیئ اج یتکس افر فہ اس احؽ ںیم حبص رکیت ںیہ ہک ان فافق توروتں ےک وگتش ےس دنملقع ںیہ افر اؿ رپ یسک کش یک انب رپ

وھبیک وہیت ںیہ۔ وت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اؿ ےس اہک نکیل  م وت ا ےس ںیہن وہ ورسفؼ ےن اہک ںیم ےن اؿ ےس اہک آپ 

 اہلل ابترک فاعتیل ےن رفام ا ف ایذی وتیل ربکہ افر سج ےن اؿ ںیم ےس ںیم ڑبا اںیہن اےنپ اپس آےن یک ااجزت ویکں دیتی ںیہ احال ہکن

ہصح ایل اس ےک ےئل تہب ڑبا ذعاب ےہ وت اوہنں ےن اہک اس ےس ڑبا ذعاب ایک وہاگ ہک فہ انانیب وہ ےئگ ںیہ ہی فہ ںیہ وج ر اؽ اہلل یلص 

 اہلل ہیلع فملس یک دما تع رکےت ےھت  ا اؿ یک وجہ رکےت ےھت۔

ی رضحت ورسفؼ :  رافی

ج

 

ض

 رشب نب اخدل دمحم نب رفعج، ہبعش، امیلسؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی اب٩ ابی ًسی، طٌبہ :  راوی

َِٟت کَاَ٪ یَُذبُّ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٔ َو َبَة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََاظ اب٩ُِ ا َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  

٥ِ یَِذَُکِ حَ  َٟ  َؼاْ٪ َرَزاْ٪ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو

انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک دیسہ ےن اہک فہ ر اؽ اہلل یک رطػ ےس وجاب 

 دےتی ےھت افر اس ںیم رعش ذموکرہ ںیہن۔

 انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ زَکیا، ہظا٦ ب٩ ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا َیحِ  ا٢َ حَ َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ یَّاَئ  اُ٪ یَا َرُسو٢َ ٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َیِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ شَّ

٣ََک َِلَُس٨َّ٠َّ  َّٟٔذی أََِکَ ا٢َ َوا َٗ ابًَٔی ٨ِ٣ُٔط  َٕ بَْٔقَ ِی َٛ ا٢َ  َٗ َیاَ٪  ِٔ ٔ اہللٔ ائَِذِ٪ لٔی فٔی أَبٔی ُس َِٟد٤ْٔر َزةُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٤َا ُتَش١ُّ اٟظَّ َٛ َک ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

 ٔ ٔؼیَسَتُط َصٔذظ َٗ ِبُس  ٌَ ِٟ ٤َِِٟحٔس ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ َصأط٥ٕ ب٨َُو ب٨ِٔٔت ٣َِدزُو٦ٕ َوَوأُٟسَک ا اُ٪ َوإٔ٪َّ َس٨َا٦َ ا ا٢َ َحشَّ َ٘ َٓ 

رفاتی ےہ ہک اسحؿ ےن اہک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ییحی نب ییحی، ییحی نب زرک ا، اشہؾ نب رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس 

اوبایفسؿ ےک ابرے ںیم ھچک ےنہک یک ااجزت دںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےک اسھت ریمی رقاتب اک احلظ ےسیک رکف ےگ 

ہیلع فملس اک اؿ ےس ا ےس  اسحؿ ےن رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک زعمز ف ہمرؾ انب ا ںیم آپ یلص اہلل

اکنؽ ولں اگ سک ے آےٹ ےس ابؽ وک اکنؽ ایل اجات ےہ اسحؿ ےن اہک افر ےب کش اخدناؿ ونب اہمش ںیم ےس تنب یموفؾ یک افالد یہ تمظع ف 

 زبریگ فایل ےہ اوبایفسؿ ریتا فادل وت الغؾ اھت سک ے ایبؿ ایک ایگ۔

 رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعییحی نب ییحی، ییحی نب زرک ا، اشہؾ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ ًبسہ ہظا٦ ب٩ ْعوہ حشا٪ ب٩ ثابت سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

َِٟت اِس  ا َٗ  ٔ َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ًَِبَسةُ َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اُ٪ ب٩ُِ ثَابٕٔت َحسَّ َتأَِذَ٪ َحشَّ

 َّ حْٔٔن ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ِٟ ٔ ا َِٟد٤ْٔر ا٢َ بََس٢َ ا َٗ َیاَ٪ َو ِٔ ٥ِ یَِذَُکِ أَبَا ُس َٟ َْٛٔن َو ٤ُِٟرِشٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی صَٔحأئ ا  ی اہللُ 

امثعؿ نب ایب ہبیش دبعہ اشہؾ نب رعفہ اسحؿ نب اثتب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اسحؿ نب اثتب ےن یبن یلص 

 اہک ےہ۔اہلل ہیلع 

 

 
 
ح ب
ع

 فملس ےس رشمنیک یک وجہ رکےن یک ااجزت بلط یک اس دنس ںیم اوبایفسؿ اک انؾ ذرک ںیہن ایک افر ریمخ یک ہگج 

 امثعؿ نب ایب ہبیش دبعہ اشہؾ نب رعفہ اسحؿ نب اثتب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اسحؿ نب اثتب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہی٥، ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی جسی خاٟس ب٩ یزیس سٌیس ب٩ ابی ہًل٢ ٤ًارہ ب٩ ُزیہ ٣ح٤س ب٩ ابزا :  راوی

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ث ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس َحسَّ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی صًَٔل٢ٕ  ىٔی َس

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  َُزٔیََّة  ٠ًََِیطٔ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ  َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َوَس٥ََّ٠  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ 

ا٢َ اصِ  َ٘ َٓ ٔلَی اب٩ِٔ َرَواَحَة  أَِرَس١َ إ َٓ ٕٙ بٔا٨َِّٟب١ٔ  ٠َِیَضا ٩ِ٣ٔ َرِط ًَ َُّط أََطسُّ  إ٧ٔ َٓ ِيّظا  ا٢َ اصُِحوا َُقَ أَِرَس١َ َٗ َٓ ٥ِ٠َ یُزِٔق  َٓ َضَحاص٥ُِ  َٓ حُُض٥ِ 

ِس آَ٪ َل٥ُِٜ  َٗ اُ٪  ا٢َ َحشَّ َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ا َزَخ١َ  َّ٤٠ََٓ اَ٪ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٔلَی َحشَّ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ث٥َُّ أَِرَس١َ إ ٌِ َٛ ٔلَی  ٔلَی صََذا اِِلََسٔس إ أَِ٪ تُزِٔس٠ُوا إ

 َٓ ٍَ َٟٔشا٧َطُ  َٟ ارٔٔب بَٔذ٧َبٔطٔ ث٥َُّ أَِز َـّ ا٢َ َرُسو٢ُ اٟ َ٘ َٓ َی اِِلَزٔی٥ٔ  َی٨َُّض٥ِ ب٠َٔٔشانٔی رَفِ ِّٙ َِلرَِفٔ َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب ا٢َ َوا َ٘ َٓ طُ  ُٛ ١َ یََُحِّ ٌَ َح

 ٔ یِٕع بٔأَِنَشابَٔضا َوإٔ٪َّ لٔی ٓٔیض ٥ُ٠ًَِ َُقَ إٔ٪َّ أَبَا برَِکٕ أَ َٓ َح١ِ  ٌِ ٥َ ََّل َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟک َنَشٔيی  ٥ِ َنَشّبااہللٔ َػل َؽ  َّی ی٠َُدِّ َحً

ِّٙ َِلَُس٠َّ  َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب َؽ لٔی َنَشَبَک َوا َٟدَّ ِس  َٗ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٍَ اُ٪ ث٥َُّ َرَج أََتاُظ َحشَّ َزةُ َٓ ٌِ ٤َا ُتَش١ُّ اٟظَّ َٛ ٨ََّک ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ َش٤ٔ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ حْٔٔن  ٌَ ِٟ ُسٔض ََّل یَزَا٢ُ یَُؤیُِّسَک ٣َا  ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ ِٟ اَ٪ إٔ٪َّ ُروَح ا و٢ُ َٟٔحشَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َػل



 

 

و٢ُ َصَحاص٥ُِ َحشَّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ٩ًَِ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ َو ِحَت  َٓ َٗ ٧َا َظفَی َواِطَتفَی  َٓ ا٢َ اُ٪ 

ا َرُس  ّٔ ّسا بَزًّا َح٨ٔی َِٟحزَاُئ َصَحِوَت ٣َُح٤َّ ٨ِطُ َو٨ًَِٔس اہللٔ فٔی َذاَک ا ًَ أََجِبُت  َٓ ّسا  اُ٪ َصَحِوَت ٣َُح٤َّ إٔ٪َّ َحشَّ َٓ اُئ  َٓ َِٟو و٢َ اہللٔ ٔطی٤َُتطُ ا

 ٔ ًٔی إ اُئ ثَک٠ُِٔت ب٨َُیَّ َٗ ٔ ٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ و ٌٔزِٔق ٣َُح٤َّ ٔ ضٔی ٟ َسأئ یَُبارٔی٩َ اِِل٨ًَََّٔة أَبٔی َوَوأَٟسُظ َؤْعِ َٛ ٨َفَِی  َٛ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ِ٘ ٥ِ َتَزِوَصا تُثْٔرُ ا٨َّٟ َٟ  ٪ِ

 َٓ ٔ ا٨َِّٟشاُئ  ُِٟد٤ُز ٤ُُض٩َّ بٔا إت ت٠َُلِّ َ ٤َاُئ َتَو١ُّ ٔجَیاز٧َُا ٣َُت٤َرطِّ َتآَٔضا اِِلََس١ُ اٟوِّ ِٛ ًَلَی أَ ٌَٔسإت  ًَِت٤َز٧َِا ٣ُِؼ ٨ًََّا ا ِؿُت٤ُو  إِٔ٪ أَِْعَ

ِس َوکَاَ٪  َٗ ا٢َ اہللُ  َٗ ٌٔزُّ اہللُ ٓٔیطٔ ٩ِ٣َ َيَظاُئ َو ٕ ُي أب َیِو٦ اِػبٔرُوا ٟرٔٔضَ َٓ َِِٟٔلاُئ َوإَّٔلَّ  َٕ ا ََٜظ ِ ِتُح َوا٧ َٔ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ًَِبّسا َي  أَِرَس٠ُِت 

َؿُتَضا ا٠ِّٟ  ُت ُج٨ِّسا ص٥ُِ اِِلَِنَؼاُر ُْعِ ِ ِس َيرسَّ َٗ ا٢َ اہللُ  َٗ اُئ َو َٔ َِٟیَص بٔطٔ َخ  َّٙ َِٟح ٓسٕ ٔسَباْب أَِو ا ٌَ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٕ ٨ََٟا فٔی ک١ُِّ َیِو٦ اُئ  َ٘

 ٔ ُظ َسَواُئ َؤجبِرٔی١ْ َرُسو٢ُ اہللٔ ٓ ٩ِ٤َ َیِضحُو َرُسو٢َ اہللٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوی٤ََِسحُُط َوَی٨َُِصُ َٓ َٟطُ َٗٔتا٢ْ أَِو صَٔحاُئ  َِٟیَص  ُسٔض  ُ٘ ِٟ ی٨َا َوُروُح ا

اُئ  َٔ ٔ ٛ 

اخدل نب سیدی دیعس نب ایب الہؽ امعرہ نب زغہی دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح دیسہ  دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی

ڑ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقشی یک وجہ رکف ویکہکن ہی اںیہن ریتفں یک وباھچ

ہلل ہیلع فملس ےن انب رفاہح یک رطػ اغیپؾ اجیھب وت رفام ا اؿ یک وجہ رکف اوہنں ےن وجہ ےس یھب ز ادہ تخس وسحمس وہیت ےہ آپ یلص ا

ایبؿ یک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس وخش ہن وہےئ رھپ رضحت بعک نب امکل یک رطػ اغیپؾ اجیھب رھپ اسحؿ نب اثتب وک ولبا ا بج 

 اس دؾ الہےت وہےئ ریش وک  م ریمی رطػ وھچڑ دف رھپ اینپ اسحؿ آپ ےک اپس احرض وہےئ وت رعض ایک اب فہ فتق آ ایگ ےہ ہک

زابؿ وک اکنال افر اےس رحتک دانی رشفع رک د ا افر رعض ایک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک قح ےک اسھت وعبمث 

ےہ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا دلجی تم رکف  رفام ا ےہ ںیم اںیہن اینپ زابؿ ےس رپچ اھپڑ رک رھک دفں اگ سج رطح ڑمچے وک ریچ د ا اجات

ےب کش اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رقیشی ےک بسن وک وخب اجےتن ںیہ افر ریما بسن رقشی ےک بصن ےس ابلکل فاعض رک دںی سپ 

ں ےن رضحت اسحؿ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ افر رھپ فاسپ ےئگ وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ قیقحت اوہن

ےھجم آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک بسن فاعض رک د ا ےہ اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک قح دے رک وعبمث رفام ا ےہ 

 ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ےس ا ےس اکنؽ ولں اگ سک ے آےٹ ےس ابؽ اکنؽ ایل اجات ےہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک ںیم

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رضحت اسحؿ وک رفامےت وہےئ انس بج کت اہلل افر اس ےک ر اؽ یک رطػ ےس دما تع رکات  ےن

رےہ اگ رفح ادقلس ربارب ریتی رصنت ف دمد رکات رےہ اگ افر یتہک ںیہ ںیم ےن ر اؽ اہلل وک ہی یھب رفامےت وہےئ انس ہک اسحؿ ےن افکر 

ونں وک افشء ینعی وخیش دی افر افکر وک امیبر رک د ا ےہ اسحؿ ےن اہک۔ وت ےن دمحم یک وجہ یک ےہ ایکن رطػ ےس ںیم یک وجہ ایبؿ رک ےک املسم

وجاب داتی وہں افر اس ںیم اہلل یہ ےک اپس زجا افر دبہل وہاگ وت ےن دمحم یک وجہ یک وج کین افر دنی فینح ےک اطمقب وقتی اایتخر رکےن 



 

 

ہ فاف رکان ایکن تفص ےہ ےب کش ریمے ابپ افر ریمی امں افر ریمی زعت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس وک  م فاےل اہلل ےک ر اؽ ںیہ فدع

ےس اچبےن ےک ےئل دصہق افر رقابؿ ںیہ ںیم اےنپ آپ رپ آہ ف زاری رکفں ارگ  م ہن دوھکی اس وک ہک دکاء ےک دفونں رطػ ےس ابغر 

 وقت ف اطتق ےس افرپ ھڑےتھ وہےئ اؿ ےک دنکوھں رپ وخؿ ےک ایپےس زینے وک اڑا دے اگ فہ وھگڑے وج ابوگں رپ زفر رکںی اینپ

ںیہ امہرے وھگڑے دفڑےت وہےئ آںیئ ےگ افر اؿ ےک ونھتنں وک تورںیت اےنپ دفوٹپں ےس اصػ رکںی سپیگ ارگ  م مہ ےس رف 

رکف اس دؿ یک امر ےک ےئل سج دؿ اہلل ےسج رگداین ف ارعاض رکف وت مہ رمعہ رکںی ےگ افر حتف وہ اجےن ےس رپدہ اھٹ اجےئ اگ فرہن ربص 

اچےہ اگ زعت اطع رکے اگ افر اہلل ےن رفام ا ےہ قیقحت ںیم ےن اانپ دنبہ اجیھب ےہ وج قح ابت اتہک ےہ سج ںیم وکیئ وپہدیہ ابت ںیہن 

اقمہلب ےہ فہ رہ دؿ یسک ہن یسک  ےہ افر اہلل ےن اہک ےہ ہک ںیم ےن اکی رکشل ایتر رک د ا ےہ افر ااصنر ںیہ ہک ااکن دصقم رصػ دنمش ےس

 ایتری ںیم ےہ یھبک اگایلں دی اجیت ںیہ  ا ڑلایئ  ا وجہ ےہ۔ سپ  م ںیم ےس وج یھب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک وجہ رکے  ا آپ یلص

الےن فاےل ربجالیئ ف رفح اہلل ہیلع فملس یک رعتفی رکے افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دمد رکے بس ربارب ےہ مہ ںیم اہلل اک اغیپؾ 

 ادقلس وموجد ںیہ نج اک وکیئ رسمہ افر ربارب رکےن فاال ںیہن ےہ۔

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی اخدل نب سیدی دیعس نب ایب الہؽ امعرہ نب زغہی دمحم نب اربامیہ، اوبہملس نب دبعارلنمح  :  رافی

 دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیسان اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس ٤ًزو ب٩ یو٧ص ی٤امی ًرک٣ہ ٤ًار ابی ٛثْر یزیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ أَبٔی  إر  َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ مٔیُّ َحسَّ ِٟامَیَ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص ا ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ثَىٔی أَبُو ْر ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ َیزٔیَس ب٩ِٔ 

ِتىٔی فٔی َرُسو٢ٔ  ٌَ أَِس٤َ َٓ ِوتَُضا یَِو٣ّا  ًَ ََٓس ْة  َٛ ٔ َوهَٔی ٣ُرِشٔ ٔلَی اِْلِٔسًَل٦ ِّی إ ٨ُِت أَِزًُو أُم ُٛ ا٢َ  َٗ ٥َ ٣َا  صَُزیَِزَة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

أََتِیُت َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ُظ  ٔ  أََِکَ ٔلَی اِْلِٔسًَل٦ ِّی إ ٨ُِت أَِزًُو أُم ُٛ ِّی  ٔن ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧ََا أَبِکٔی  ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ َػل ِبَی  َتأ َٓ

َُ اہللَ أَِ٪ َیِضٔسَی أ٦َُّ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٓاِز ُظ  ِتىٔی ٓٔیَک ٣َا أََِکَ ٌَ أَِس٤َ َٓ َِٟیِو٦َ  ِوتَُضا ا ًَ َس ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ



 

 

ا جٔ  َّ٤٠ََٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَِوةٔ ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل ا بَٔس ِجُت ٣ُِشتَِبرٔشّ رَخَ َٓ ْٖ اصِٔس أ٦َُّ أَبٔی صَُزیَِزَة  إَٔذا صَُو ٣َُحا َٓ َِٟبأب  ٔلَی ا ُت إ َٔصِ َٓ ئُِت 

ِت  ٌَ َش٤ٔ َٟبَٔشِت َٓ اَُِتَش٠َِت َو َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟأئ  َة ا ـَ َد ـِ ُت َخ ٌِ َِٟت ٣َکَا٧ََک َیا أَبَا صُزَیَِزَة َوَس٤ٔ ا َ٘ َٓ َسمَیَّ  َٗ  َٕ ِّی َخِظ ًََضا أُم  زِٔر

ََٟط إَّٔلَّ اہللُ ٔ َِٟت یَا أَبَا صَُزیَِزَة أَِطَضُس أَِ٪ ََّل إ ا َٗ َِٟباَب ث٥َُّ  َتَحِت ا َٔ َٓ ٩ًَِ خ٤َٔارٔصَا  ًَح٠َِٔت  ًَِبُسُظ َوَرُسوُُٟط َو ّسا   َوأَِطَضُس أَ٪َّ ٣َُح٤َّ

 ُٗ ا٢َ  َٗ ٔح  ِٟرَفَ أََتِیُتُط َوأ٧ََا أَبِکٔی ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت إ ٌِ َج ا٢َ رَفَ ِس َٗ َٗ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَبِرٔشِ 

 ُ ًَِوَتَک َوصََسی أ َُ اہلَل أَِ٪ اِسَتَحاَب اہللُ َز ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِز ا٢َ  َٗ ا٢َ َخِّْرا  َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ ٦َّ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟی٨َا  ٔ َبُض٥ِ إ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َویَُحبِّ ٔ ا ٔلَی ًَٔبازٔظ ِّی إ َبىٔی أ٧ََا َوأُم ًَ یَُحبِّ ِب ًُبَِیَسَک   ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ َحبِّ

َٙ ٣ُؤِ  ٔ ٤َا ُخ٠ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  َِٟیض٥ِٔ ا ٔ ِب إ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َوَحبِّ ٔلَی ًَٔبازَٔک ا ُط إ ىٔی أَبَا صَُزیَِزَة َوأ٣َُّ ٌِ ٍُ بٔی َوََّل یََزانٔی إَّٔلَّ أََحبَّىٔیَصَذا َي  ٩ْ٣ٔ َيِش٤َ

ہم امعر ایب ریثک سیدی نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اینپ رمعف اندق رمعف نب ویسن امییم رکع

فادلہ وک امالؾ یک رطػ دتوت داتی اھت افر فہ رشمہک ںیھت ںیم ےن اکی دؿ اںیہن دتوت دی وت اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

وگرا ہن رکات اھت ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا اس احؽ  ےک ابرے ںیم ا ےس اافلظ ےھجم انسےئ ںیہنج ںیم

ںیم ہک ںیم رف راہ اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اینپ فادلہ وک امالؾ یک رطػ دتوت داتی اھت افر فہ ااکنر رکیت یھت ںیم 

 فملس ےک ابرے ںیم ےھجم انسےئ ںیہنج ےھجم وگارا ہن اھت آپ یلص اہلل ےن آج اںیہن دتوت دی وت اس ےن ا ےس اافلظ آپ یلص اہلل ہیلع

ام ا ہیلع فملس اہلل ےس داع رکںی ہک فہ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ وک دہاتی اطع رفامےئ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

رفام ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےل رک وخیش ےس ت ال بج ںیم آ ا افر  اے اہلل اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ وک دہاتی اطع

ٰیل درفازہ رپ  اچنہ وت ایک داتھکی وہں ہک فہ دنب ایک وہا ےہ سپ ریمی فادلہ ےن ریمے دقومں یک آٹہ  ین وت اہک اے اوبرہریہ ریض اہلل اعت

 سپ اس ےن لسغ ایک افر اینپ پ ضی  ینہ افر اانپ دفا ہ افڑےتھ وہےئ ہنع اینپ ہگج رپ رک اجؤ افر ںیم ےن اپین رگےن یک آفاز  ین
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 ےک  اا وکیئ وعبمد ںیہن افر ںیم وگایہ دیتی وہں ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک دنبے افر ر اؽ ںیہ ںیم وگایہ دیتی وہں ہک اہلل

ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ولاٹ افر ںیم وخیش ےس رف راہ اھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ وخربخشی وہ اہلل ےن 

ؽ رفام ایل افر اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فادلہ وک دہاتی اطع رفام دی سپ آپ ےن اہلل زعفلج یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک داع وک وبق

رعتفی افر اس یک تفص ایبؿ یک افر ھچک الھبیئ ےک ےلمج اراشد رفامےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اہلل ےس داع امںیگن ہک فہ 

دنبفں وک دولں ںیم ڈاؽ دے افر امہرے دولں ںیم اؿ یک تبحم دیپا رفام دے وت ر اؽ ریمی افر ریمی فادلہ یک تبحم اےنپ ومنم 

  یک تبحم اؿ ےک دولں ںیم ڈاؽ دے افر 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل اےنپ دنبفں ےک اہں وبحمب انب دے افر ؤمنم



 

 

 ا افر اس ےن ھجم ےس تبحم ہن یک وہ ۔وکیئ ومنم ااسی دیپا ںیہن وہا سج ےن ریما ذرک انس ا ےھجم داھکی وہ

 رمعف اندق رمعف نب ویسن امییم رکعہم امعر ایب ریثک سیدی نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪، زہْر سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، اْعد :  راوی

ٌٔیٕس َوأَبُو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی  برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

٥ُِ َتز٤ًُُِوَ٪ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة یُِٜ  َّٜ وَُّل إ٧ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ َّی اہللُ  ثٔرُ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟحسٔیَث  ا

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٜٔی٨ّا أَِخُس٦ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ُِت َرُجًّل ٣ِٔش ُٛ ٤َِِٟؤًُس  ٥َ َواہللُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَلَی ٠ِ٣ٔٔئ بَِلىٔی َوکَاَ٪  ًَ

 ٔٚ ُٙ بٔاِِلَِسَوا ِٔ ٠ُُض٥ِ اٟؼَّ َِ ٤َُِٟضأجزُوَ٪ َيِظ َّی اہللُ  ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی أ٣ََِوأٟض٥ِٔ  َِٟ٘ٔیا٦ُ  ٠ُُض٥ِ ا َِ َوکَا٧َِت اِِلَِنَؼاُر َيِظ

 ُ َضی َحٔسیَثطُ ث َٗ َّی  َبَشِلُت ثَِوبٔی َحً َٓ طُ ٣ٔىِّی  ٌَ ٩ِ٠َ ی٨ََِسی َطِیّئا َس٤ٔ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ یَِبُشِم ثَِوبَُط  ًَ َٓ ٔلَیَّ  ٤َا َنٔشیُت ٥َّ َؿ٤ِ٤َُتطُ إ

ُتُط ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ  َطِیّئا َس٤ٔ

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زریہ ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ارعج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک  م ایخؽ رکےت وہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر ا

ھہ افر ںیم ر اؽ اہلل یک 

 

ت

ےس رثکت ےک اسھت ااحدثی رفاتی رکات ےہ افر اہلل یہ فدعہ یک ہگج ےہ ںیم رغبی ف نیکسم آدیم 

دختم ںیم اےنپ ٹیپ رھبےن رپ ایک رکات اھت افر اہمرجنی وک ابزار ےک اعمالمت ںیم وغشم تی ریتہ یھت افر ااصنر اےنپ اوماؽ یک 

تظ ںیم رصمفػ رےتہ ےھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج اےنپ ڑپکے وک الیھپےئ اگ فہ ھجم ےس  ین وہیئ وکیئ ابت افح

یھبک یھب ہن الھبےئ اگ سپ ںیم ےن اانپ ڑپکا الیھپ د ا اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ دحثی وپری یک رھپ ںیم ےن اس 

 ھت اٹمچ ایل افر اس ںیم ےس وکیئ یھب دحثی ہن وھبال وجا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس نس  اک اھت۔ڑپکے وک اےنپ اس

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، زریہ ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، ارعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دیسان اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ جٌرف ب٩ یحٌی ب٩ خاٟس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ  ثَىٔی  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ْ أَِخبََر٧َا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٌِ رَفٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َ ٌِ ٚٔ  ب٩ُِ َج ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ بََر٧َا 

َِٟحسٔ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة بَٔضَذا ا ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ أئ أَِخبََر٧َا ٣َ ـَ ٔ ََُِْر أَ٪َّ ٣َأٟکّا ا٧َِتَهی َحٔسیُثُط ٨ًَِٔس اِن٘ یٔث 

٥َ ٩ِ٣َ یَبِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥َِٟ یَِذَُکِ فٔی َحٔسیثٔطٔ اٟزَِّوایََة  ِو٢ٔ أَبٔی صَُزیَِزَة َو َٗ ٔ ظ ٔلَی آَٔخٔ  ُشِم ثَِوبَطُ إ

نب اسن، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل ہی دبع اہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل، امکل 

دحثی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک وقؽ رپ وپری وہ اجیت ےہ افر اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک وقؽ اےنپ ڑپکے وک وج 

 الیھپےئ اگ ےس آرخ دحثی کت ذموکر ںیہن ےہ۔

 نب رفعج نب ییحی نب اخدل، امکل نب اسن، دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی تحیيی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ْعوہ ب٩ زبْر ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ُْعِ  حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ ثَُط أَ٪َّ  َوةَ و َحسَّ ٔ َحسَّ ب٩َِ اٟزُّبَِْر

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ٔلَی َج٨ِٔب حُِحزَتٔی یَُحسِّ َح٠ََص إ َٓ حٔبَُک أَبُو صَُزیَِزَة َجاَئ  ٌِ َِٟت أَََّل ُي ا َٗ ىٔی َذَٟٔک ًَائَٔظَة  ٌُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ يُِش٤ٔ  

ٔضَی ُسِبحَ  ِٗ ِب١َ أَِ٪ أَ َٗ ا٦َ  َ٘ َٓ ُح  ٨ُِت أَُسبِّ ُٛ زُ َو ٥َِٟ ی٩َُِٜ َيرِسُ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َزَزِزُت  َٟ ُتُط  ِٛ ِو أَِزَر َٟ ًٔی َو

وُٟوَ٪ إٔ٪َّ أَبَا صُ  ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٔب إٔ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٤َُِٟشیَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َو َٗ  ٥ِ ُٛ ٔ ز رَسِ َٛ َِٟحٔسیَث  ٤َِِٟؤًُس َزیَِزَة ا ثََر َواہللُ ا ِٛ ِس أَ َٗ

٩ًَِ َذَٟٔک إٔ٪َّ   ٥ِ ُٛ ثُوَ٪ ٣ِٔث١َ أََحازٔیثٔطٔ َوَسأُِخبٔرُ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِِلَِنَؼارٔ ََّل َیَتَحسَّ وُٟوَ٪ ٣َا بَا٢ُ ا ُ٘  إِٔخَوانٔی ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ کَاَ٪ َوَي

١ُ٤َ أََرٔؿیض٥ِٔ َوإٔ٪َّ إِٔخَوانٔی ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٠ُُض٥ِ  َِ َّی اہللُ َيِظ ِٟز٦َُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٨ُِت أَ ُٛ ٚٔ َو ُٙ بٔاِِلَِسَوا ِٔ ٠ُُض٥ِ اٟؼَّ َِ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ کَاَ٪ َيِظ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َ٘ َٟ ُى إَٔذا َنُشوا َو َٔ أَِطَضُس إَٔذا َُابُوا َوأَِح َٓ ًَلَی ٠ِ٣ٔٔئ بَِلىٔی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٠َِیطٔ َوَس ًَ ًَ ٥َ یَِو٣ّا أَی٥ُُِّٜ ی اہللُ  َّ٠

َبَش  َٓ طُ  ٌَ ٥َِٟ ی٨ََِص َطِیّئا َس٤ٔ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ ٔلَی َػِسرٔظ طُ إ ٌُ َیأُِخُذ ٩ِ٣ٔ َحٔسیثٔی َصَذا ث٥َُّ یَِح٤َ َٓ َْ ٩ِ٣ٔ َیِبُشُم ثَِوبَُط  َّی رَفَ ًَلَیَّ َحً ِلُت بُزَِزّة 



 

 

َس ذَ  ٌِ ٤َا َنٔشیُت َب َٓ ٔلَی َػِسرٔی  ُتَضا إ ٌِ َُٟض٤َا اہللُ فٔی َٛٔتابٔطٔ ٣َا َحٔسیثٔطٔ ث٥َُّ َج٤َ ِوََّل آیََتأ٪ أ٧َِزَ َٟ ثَىٔی بٔطٔ َو ٔ َطِیّئا َحسَّ َِٟیِو٦ َٟٔک ا

ٔلَی آَٔخٔ اِْلَیَتِْٔن  ُِٟضَسی إ ٨َأت َوا ِٟبَیِّ ٨َِٟا ٩ِ٣ٔ ا َّٟٔذی٩َ یَُِٜت٤ُوَ٪ ٣َا أ٧َِزَ ثُِت َطِیّئا أَبَّسا إٔ٪َّ ا  َحسَّ

ی انب فبہ، ویسن  

ح ب ئ

 

ت

انب اہشب رعفہ نب زریب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ایک  م رضحت اوبرہریہ  رحہلم نب ییحی 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رپ بجعت ںیہن رکےت فہ آےئ افر ریمے رجحہ ےک اکی رطػ ھٹیب رک ےھجم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رمفی 

حیبست وپری وہےن ےس ےلہپ یہ فہ اھٹ رک ےلچ ےئگ افرگ ںیم اؿ وک اپیتیل وت رتددی  دحںیثی انسےن ےگل افر ںیم حیبست رک ریہ یھت افر ریمی

لسلسم ااحدثی ایبؿ ہن رکےت ےھت انب ر بی ےن ایبؿ ایک ہک رضحت اوبرہریہ ےن اہک ولگ ےتہک  رکیت ہک ر اؽ اہلل اہمتری رطح

 رکات ےہ افر اہلل یہ فدعہ یک ہگج ےہ افر ولگ ےتہک ںیہ ںیہ ہک ےب کش اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رثکت ےک اسھت ااحدثی رفاتی

ہک اہمرجنی افر ااصنر وک ایک وہ ایگ ےہ ہک فہ اس یک ااحدثی رفاتی ںیہن رکےت ںیم ایھب ںیہمت اس ابرے ںیم ربخ دفں اگ ریمے 

ےھت افر ںیم ےن اےنپ آپ وک ٹیپ  ااصنری اھبویئں وک زنیم یک رصمفتیف یھت افر ریمے اہمرجنی اھبیئ ابزار افر اجترت ںیم وغشمؽ

رھبےن ےک دعب ر اؽ اہلل ےک اسھت الزؾ رک ایل اھت بج فہ اغبئ وہےت وت ںیم احرض وہات اھت بج فہ وھبؽ اجےت ںیم  اد رکات اھت افر 

اےنپ ہینس ںیم عمج اکی دؿ ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس وج اےنپ ڑپکے وک الیھپےئ اگ فہ ریمی اؿ ااحدثی وک ےل ےل اگ رھپ اںیہن 

رک ےل اگ رھپ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہیئ وکیئ ابت یھب یھبک ہن الھبےئ سپ ںیم ےن اینپ اچدر وک اھچب د ا اہیں کت ہک آپ 

 وکیئ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ابت ےس افرغ وہ ےئگ افر رھپ ںیم ےن اےس ٹیمس رک اےنپ ہنیس ےس اٹمچ ایل افر اس ےک دعب آج کت ںیم

دحثی ہن وھبال وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس ایبؿ یک افر ارگ اہلل ےن اینپ اتکب ںیم ہی دف آ ات ابمرہک ہن انزؽ یک وہںیت وت 

ُو َؿ( ےب کش فہ ولگ وج اپھچےت ںیہ امہری اشناینں افر دہاتی یک اب
م ُ

 

ْکئ
َ
ب 

 
َ

 

 ِب 

 

َ
ںیت وج ںیم یھبک یھب وکیئ دحثی رفاتی ہن رکات ) ِإّؿَ اّل

 مہ ےن ااتری ںیہ آرخ کت

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب رعفہ نب زریب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اعتٰیل ہنع ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمدیسان اوبرہریہ ریض اہلل 

     1903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔب  و َحسَّ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َس ِیٕب  ٌَ ٩ًَِ ُط  ٪ٔ ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا َوأَبُو اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ



 

 

َِٟحسٔ  وُٟوَ٪ إٔ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة یُِٜثٔرُ ا ُ٘ ٥ُِ َت َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل یَث 

ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ   ب٨َِٔحو

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رثکت ےک ااحدثی رفاتی رکےت ںیہ ابح  ےس رفاتی ےہ ہک  م ےتہک وہ ہک اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر

 دحثی زگر یکچ

دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، دیعس نب ر بی اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احبط نب ایب ہعتلب افر الہ دبر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 احبط نب ایب ہعتلب افر الہ دبر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اٗس زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز ٤ًزو اسحاٚ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧ :  راوی

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س ًبیساہلل ب٩ ابی رآٍ ًلی حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزا ٕب َوإِٔسَح ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُٙ َحسَّ ا٢َ إِٔسَح َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ صٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ

ٕس أَِخبََرنٔی ًُ  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ٍٕ َوصَُو أَِخبََر٧َا و  ٔ بَِیُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی َرآ

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ًَلٓٔیٕ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧ََا َواٟزُّبَ کَاتُٔب  َّی اہللُ  َث٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ و٢ُ َب ُ٘ ٨ًَِطُ َوصَُو َي ا َرضَٔی اہللُ  ٠ًَٔیًّ ُت  َساَز ٌِ ِ٘ ٔ٤ِٟ َِْر َوا

ا ٌَ ٨َا َت ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ُدُذوُظ ٨ِ٣َٔضا  َٓ َضا َٛٔتاْب  ٌَ ٌٔی٨َّة ٣َ َٓإٔ٪َّ بَٔضا َه ا٢َ ائُِتوا َرِوَؿَة َخإر  َ٘ َٓ ٔ ٤َِٟزِأَة إَٔذا ٧َِح٩ُ بٔا َٓ َزی ب٨َٔا َخِی٨َُ٠ا 

 َٓ َیاَب  َُٟت٠َِْ٘ٔنَّ اٟثِّ َٜٔتاَب أَِو  ٔج٩َّ اِل َُٟترِخٔ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ َِٟت ٣َا ٣َعٔی َٛٔتاْب  ا َ٘ َٓ َٜٔتاَب  ظٔی اِل ٨َ٠ِا أََِخٔ ُ٘ أػَضا َٓ َ٘ ٔ َجِتطُ ٩ِ٣ٔ ً أََِخَ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  أََتِی٨َا بٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ََّٜة َٓ َْٛٔن ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ ٤ُِٟرِشٔ ٔلَی ٧َإض ٩ِ٣ٔ ا َة إ ٌَ إَٔذا ٓٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َحاكٔٔب ب٩ِٔ أَبٔی ب٠ََِت َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔف أ٣َِز ٌِ ا٢َ ََّل   َوَس٥ََّ٠ یَایُِدبٔرُص٥ُِ بَٔب َٗ َحاكُٔب ٣َا صََذا 

 ٥َِٟ ُض٥ِ َو َٟ ا  ّٔ َیاُ٪ کَاَ٪ َح٠ٔی ِٔ ا٢َ ُس َٗ یِٕع  ا فٔی َُقَ ّ٘ ٨ُِت ا٣َِزأّ ٠ِ٣َُؼ ُٛ ِّی  ٔن ًَلَیَّ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َح١ِ  ٌِ ٩ِ َت ُٔٔشَضا أَکَاَ٪ ٤٣َّٔ  َی٩ُِٜ ٩ِ٣ٔ أَِن



 

 

ابَاْت َیِح٤ُوَ٪  ُض٥ِ ََقَ َٟ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  َک ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٔک ٩ِ٣ٔ ا٨ََّٟشٔب ٓٔیض٥ِٔ أَِ٪ أَتَّدَٔذ ٓٔیض٥ِٔ  کَاَ٪ ٣َ اَتىٔی ذَٟ َٓ أَِحبَِبُت إٔذِ  َٓ بَٔضا أَص٠ِٔیض٥ِٔ 

 ٔ َس اِْل ٌِ ٩ًَِ زٔیىٔی َوََّل رّٔؿا بٔاِلٜرُِفٔ َب ا َوََّل اِرتَٔساّزا  رِفّ ُٛ ٠ُِط  ٌَ ِٓ ٥َِٟ أَ ابًَٔی َو َّ یَّسا َیِح٤ُوَ٪ بَٔضا ََقَ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ ی اہللُ ِسًَل٦

ِس  َٗ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٙ صََذا ا ِب ٨ًُُ ًِىٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُِضٔ ا٢َ ٤ًَُزُ َز َ٘ َٓ  َٚ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػَس ًَ َّ١ ٌَ َٟ َطضَٔس بَِسّرا َو٣َا یُِسرٔیَک 

ِس ُرََفِ  َ٘ َٓ ٠٤ًَُِوا ٣َا ٔطئُِت٥ِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَلَی أَص١ِٔ بَِسٕر   ٍَ ٠ََّ دُٔذوا اہلَل اك َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا ََّل َتتَّ َّ َوَج١َّ یَا أَیَُّضا ا ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ُت َل٥ُِٜ 

ُٙ فٔی رَٔو  ٠ََضا إِٔسَح ٌَ ٕ ذَِٔکُ اِْلیَةٔ َوَج َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث أَبٔی برَِکٕ َوُزصَِْر ٥ِ أَِؤَٟیاَئ َو ُٛ ًَُسوَّ ی َو َیاَ٪ ًَُسوِّ ِٔ  ایَتٔطٔ ٩ِ٣ٔ تًَٔلَوةٔ ُس

 ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع رمعف ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نسح نب دمحم دیبع اہلل نب اوبرکب نب

ایب راعف یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم زریب افر دقماد وک اجیھب افر رفام ا ہک اخخ ابغ یک 

ں اکی افٹن  اار تورت ےلم یگ سج ےک اپس طخ وہاگ سپ  م فہ طخ اس ےس ےل انیل سپ وھگڑے دفڑاےت وہےئ لچ رطػ اجؤ فاہ

زپے سپ بج  م تورت ےک اپس ےچنہپ وت اس ےس اہک طخ اکنول اس ےن اہک ریمے اپس وکیئ طخ ںیہن ےہ مہ ےن اہک طخ اکنؽ دے فرہن 

ڈویھں ےس اکنؽ رک دے د ا مہ فہ طخ ےل رک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض اےنپ ڑپکے ااتر سپ اس ےن فہ طخ اےنپ رس یک ںیم 

وہےئ وت اس ےن ہی اھکل اھت احبط نب ایب ہعتلب یک رطػ ےس الہ ہکم ےک رشمنیک ولوگں یک رطػ افر اںیہن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ے احبط ہی ایک ےہ اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک فملس ےک ضعب اعمالمت یک ربخ دی یھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ا

ر اؽ ریمے قلعتم دلجی ںیم وکیئ ہلصیف ہن رکںی ںیم رقشی ےس الم وہا ینعی اؿ اک فیلح آدیم اھت ایفسؿ ےن اہک ہک فہ رشمنیک اک 

 ںیہ اؿ یک فاہؿ رہتش دار اں فیلح اھت نکیل اؿ ےک اخدناؿ ےس ہن اھت افر وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اہمرجنی ںیم ےس احصہب

ںیہ افر ایہن رہتش دارویں یک فہج ےس فہ اؿ ےک الہ ف ایعؽ یک افحتظ رکںی ےگ سپ ںیم ےن دنسپ ایک ہک اؿ ےک اسھت ریما یبسن قلعت 

ااسی ہن وت وت ےہ ںیہن ہک ںیم اؿ رپ اکی ااسحؿ یہ رک دف سج یک فہج ےس فہ ریمے رہتش دارفں یک یھب افحتظ رکںی ےگ افر ںیم ےن 

رفک یک فہج ےس ایک ےہ افر ہن یہ اےنپ دنی ےس رمدت وہےن یک فہج ےس ایک ےہ افر ہن یہ امالؾ وبقؽ رکےن ےک دعب رفک رپ رایض رےنہ یک 

فہج ےس وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےن چس اہک ےہ رضحت رمع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت دںی اتہک ںیم 

انمقف یک رگدؿ اڑا دفں آپ ےن رفام ا ہی زغفہ دبر ںیم رشکی وہ ایگ ےہ افر ںیہمت ایک ولعمؾ ہک اہلل اعتیل ےن الہ دبر ےک احالت اس 

ا 
َ
ےس فاتیفق ےک ابفوجد رفام ا ےہ  م وج اچوہ لمع رکف قیقحت ںیم ےن ںیہمت اعمػ رک د ا وت اہلل رب ازعلت ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ) ي 
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اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع رمعف ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف نسح نب دمحم  :  رافی

 اہلل نب ایب راعف یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 احبط نب ایب ہعتلب افر الہ دبر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساہلل ب٩ ازریص رٓاًہ ب٩ ہیث٥ واسلی خًلز ب٩  :  راوی

 ًبساہلل حؼْن سٌس ب٩ ًیبسہ ابوًبساٟزح٩٤ س٠ی٥ ًلی حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص ح و َحسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح ِی١ٕ ح و َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ٣َُح٤َّ

 ًَ ٩ًَِ حَُؼِْٕن  ُض٥ِ  ِبٔس اہللٔ ک٠ُُّ ًَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ َِٟضِیَث٥ٔ ا ًَُة ب٩ُِ ا ا َٓ ث٨ََا رٔ َ َحسَّ سٔ ب٩ِٔ ًُب ٌِ ًَِبسٔ ٩ِ َس ٩ًَِ أَبٔی  ِیَسَة 

 َِ ِٟ ٥َ َوأَبَا ٣َزِثَٕس ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َثىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َب َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٠َِٔمِّ  ٨َا اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٔ َوک٠ُُّ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٨َؤیَّ َواٟزُّبََِْر ب٩َِ ا

َّی َتأِتُوا َرِوَؿَة َخ  وا َحً ُ٘ ٔ ا٢َ ا٧َِل٠ َ٘ َٓ ارْٔض  َْٛٔن َٓ ٤ُِٟرِشٔ ٔلَی ا َضا َٛٔتاْب ٩ِ٣ٔ َحاكٕٔب إ ٌَ َْٛٔن ٣َ ٤ُِٟرِشٔ إٔ٪َّ بَٔضا ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ ا َٓ إر 

ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ىَی َحٔسیٔث ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرآ ٌِ  ََٓذََکَ ب٤َٔ

 ت د ہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی رافہع نب مثیہ
عب
فایطس الخد نب دبعاہلل نیصح دعس نب 

اوبدبعارلنمح میلس یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم اوبرمدث ونغی افر زریب نب تواؾ وک اجیھب 

 فاہں رشمنیک ںیم ےس اکی افر مہ بس وھگڑفں رپ  اار ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اجؤ اہیں کت ہک  م ابغ اخخ ںیم وچنہپ

 تورت وہیگ سج ےک اپس احبط یک رطػ ےس رشمنیک ےک انؾ اکی طخ وہاگ ابح  دحثی زگر یکچ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف ااحسؼ نب اربامیہ، دبعاہلل نب ادرسی رافہع نب مثیہ فایطس الخد نب دبعاہلل نیصح دعس نب  :  رافی

 ت د ہ اوبدبعارلنمح میلس 
عب

 یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 احبط نب ایب ہعتلب افر الہ دبر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابی زبْر جابز، ًبس حاكب حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ًَِبّسا زُّبَِْر

ََٟیِسُخ٩٠ََّ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َيِظُٜو َحاكّٔبا  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ َٟٔحاكٕٔب َجاَئ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحاكْٔب ا٨َّٟاَر 



 

 

َُّط َطضَٔس بَِسّر  َٓإ٧ٔ َذبَِت ََّل یَِسُخ٠َُضا  َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُِٟحَسیِبَٔیةَ اہللٔ َػل  ا َوا

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، ایب زریب اجرب، دبع احبط رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت احبط اک 

اکی الغؾ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احبط یک اکشتی رکےن ےک ےئل احرض وہا وت اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ احبط وت 

 دالخ وہ اجےئ اگ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا وت ےن وھجٹ اہک فہ منہج ںیم دالخ ہن وہاگ ویکہکن فہ دبر افر دحہیبی ںیم رشکی وہا۔منہج ںیم 

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، ایب زریب اجرب، دبع احبط رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااحصب ہرجہ ینعی تعیب روضاؿ ںیم رشکی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب ہرجہ ینعی تعیب روضاؿ ںیم رشکی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، ابوزبْر، جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ا٦ ٣برش :  یراو

ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ  بَِْر

َؼَة  ِٔ و٢ُ ٨ًَِٔس َح ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٕ أ٧َ و٢ُ أَِخبََرِتىٔی أ٦ُُّ ٣َُبرشِّ ُ٘ ََّل یَِسُخ١ُ ا٨َّٟاَر إِٔ٪ َطاَئ اہللُ ٩ِ٣ٔ َي

َِٟت بَلَی یَا َرُسو ا َٗ وا َتِحَتَضا  ٌُ َّٟٔذی٩َ بَاَي ٔ أََحْس ا َحَزة َؼُة َوإِٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ إَّٔلَّ َوارٔزَُصا أَِػَحأب اٟظَّ ِٔ َِٟت َح ا َ٘ َٓ ا٧َِتَضَزَصا  َٓ ٢َ اہللٔ 

 َ ِوا َو٧ َ٘ َّٟٔذی٩َ اتَّ ِّی ا زَّ َوَج١َّ ث٥َُّ ٨َُ٧ط ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ِس  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ا٤َْٟٔٔن ٓٔیَضا ٔجثٔیًّآَ  َذُر اٟوَّ

اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبع اہلل، رضحت اؾ رشبم ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہرفؿ نب دبعاہلل 

وک دیسہ ہصفح ےس رفامےت وہےئ انس ااشنءاہلل ااحصب ہرجہ ںیم ےس وکیئ اکی یھب منہج ںیم دالخ ہن وہاگ وہنجں ےن اس درتخ ےک 

اے اہلل ےک ر اؽ ویکں ںیہن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ڑھجاک وت دیسہ ہصفح ےن ےچی تعیب یک یھت اوہنں ےن رعض ایک 

ا( ینعی  م ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن وج منہج رپ شیپ ہن ایک اجےئ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس
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 ےک لب اس ںیم وھچڑ دںی ےگ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب، اجرب نب دبعاہلل، رضحت اؾ رشبم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دیسان اوب ومٰیس ارعشی افر دیسان اوب اعرم ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اوب ومٰیس ارعشی افر دیسان اوب اعرم ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًا٣ز ابوَکیب ابی اس٤اہ ابوًا٣ز ابواسا٣ہ بزیس جسہ ابوبززہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ا٢َ أَبُو  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة  ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔی زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ظٔ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا بَُزیِْس  ٨َا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ

َزا٧َةٔ بَ  ٌِ ٔ ِٟح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو ٧َاز٢ْٔ بٔا َّی اہللُ  ٨ُِت ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  طُ بًَٔل٢ْ بُزَِزَة  ٌَ ٤َِٟٔسی٨َٔة َو٣َ ََّٜة َوا َِْن ٣َ

َتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػ  أ َٟطُ َرُس َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَِسَتىٔی  ُس ٣َا َو ا٢َ أَََّل ت٨ُِحٔزُ لٔی یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ ابٔیٌّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ أَِْعَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ل و٢ُ اہللٔ َػل

َب١َ َر  ِٗ َ أ َٓ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَبرِٔشِ  ثَرَِت  ِٛ ابٔیُّ أَ َُٟط اِِلَِْعَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَبرِٔشِ  ًَلَی أَبٔی ٣ُوَسی ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

ب٨َ٠ِٔا یَا َرُسو َٗ اََّل  َ٘ َٓ َبًَل أ٧َُِت٤َا  ِٗ ا َٓ ی  ِٟبرُِشَ ِس َرزَّ ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ صََذا  َ٘ َٓ َبأ٪  ـِ َِ ِٟ َضِیَئٔة ا َٛ َّی َوبًَٔل٢ٕ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٢َ اہللٔ ث٥َُّ َز

٠َِیطٔ َو  ًَ ًَلَی ُو اہللُ  َُا  بَا ٨ِ٣ٔطُ َوأرَِفٔ ا٢َ ارِشَ َٗ َش١َ یََسیِطٔ َوَوِجَضطُ ٓٔیطٔ َو٣َخَّ ٓٔیطٔ ث٥َُّ  َِ َٓ َسٕح ٓٔیطٔ ٣َاْئ  َ٘ ٥َ بٔ ُجوص٤َُٜٔا َس٠َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَل ٣َا أ٣َََزص٤َُا بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َٔ َٓ َسَح  َ٘ ِٟ أََخَذا ا َٓ ا  ٤َا َوأَبرِٔشَ ُٛ ٨َاَزِتُض٤َا أ٦ُُّ َس٤َ٠ََة ٩ِ٣ٔ َوَرأئ َو٧ُُحورٔ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

ة َٔ ٔ ََٟضا ٨ِ٣ُٔط كَائ ًَل  ـَ ِٓ َ أ َٓ ا فٔی إ٧َٔائ٤َُٜٔا  ٤َُٜا ٤٣َّٔ ًَل ِٔل٣ُِّ ـٔ ِٓ ٔ أَ تِر  اٟشِّ

یبن یلص اہلل اوباعرم اوبرکبی ایب اامسہ اوباعرم اوبااسہم ربدی دجہ اوبربدہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

ہیلع فملس ےک اپس احرض اھت اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہکم افر دمہنی ےک درایمؿ اقمؾ رعجاہن رپ  ماؾ ذپری ےھت افر آپ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رضحت البؽ یھب ےھت وت ر اؽ اہلل یک دختم ںیم اکی داہییت ےن احرض وہ رک رعض ایک اے دمحم آپ 

 ہیلع فملس ھجم ےس ایک وہا فدعہ وپرا ہن رکںی ےگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس  ےس رفام ا وخربخشی وہ وت اس ارعایب ےن یلص اہلل

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رثکت ےک اسھت اہک وت وخش وہ اجؤ وت اہلل رضحت اوبومیس افر البؽ 

 یک احتل ںیم وتمہج وہےئ افر رفام ا ہی فہ آدیم ےہ سج ےن اشبرت وک رد رک د ا ےہ  م دفونں وبقؽ رکول اوہنں ےن یک رطػ ہصغ

فر رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ ےن وبقؽ ایک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپین اک اکی ایپہل وگنما ا افر اس ںیم اےنپ اہوھتں ا

ںیم یلک یھب یک رھپ رفام ا اس ںیم ےس  م دفونں یپ ول افر اےنپ رہچفں افر ونیسں رپ اڈنلی ول افر وخش وہ اجؤ سپ  رہچے وک دوھ ا افر ایس



 

 

ہ اوہنں ےن ایپہل ےل رک ایس رطح ایک وج اںیہن ر اؽ اہلل ےن مکح د ا اھت رھپ اںیہن رپدہ ےک ےھچیپ ےس اؾ ہملس ےن آفاز دی ہک اینپ فادل

 ےس اچب انیل سپ اوہنں ےن اںیہن یھب اس ےس اچب وہا دے د ا۔ ےک ےئل یھب اےنپ ربونتں

 اوباعرم اوبرکبی ایب اامسہ اوباعرم اوبااسہم ربدی دجہ اوبربدہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لئ اک ایبؿاضف :   ابب

 دیسان اوب ومٰیس ارعشی افر دیسان اوب اعرم ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ بزاء، ابوًا٣ز اطٌزی ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابی ًا٣ز ابواسا٣ہ یزیس حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ُى ِٔل ِٔ ًَلٔئ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ أَبُو  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بٔی 

َْ ا٨َّٟٔيیُّ  ا رَفَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٔلَی أَِوكَإض  بَُزیِٕس  ًَلَی َجِیٕع إ  ٕ ًَا٣ٔز َث أَبَا  ٌَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ح٨َُِْٕن َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ٍَ أَبٔی  َثىٔی ٣َ ٌَ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی َوَب َ٘ َٓ ت١َٔ زَُریِْس َوَصز٦ََ اہللُ أَِػَحابَُط  ُ٘ َٓ ٔة  َّ٤ ٠َقَٔی زَُریَِس ب٩َِ اٟؼِّ آَ ًَ ا٢َ رَفُمَٔی أَبُو  َٗ  ٕ ٕ فٔی ًَا٣ٔز ٣ٔز

 ٥ًَِّ ٣َ ٠ُِت یَا  ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َٓا٧َِتَضِیُت إ بَتٔطٔ  ِٛ أَثِبََتُط فٔی ُر َٓ بَتٔطٔ َر٣َاُظ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ُجَظ٥ٕ بَٔشِض٥ٕ  ِٛ ٔلَی ُر ٕ إ ًَا٣ٔز أََطاَر أَبُو  َٓ ٩ِ َر٣َاَک 

ا٢َ أَ  َٗ َّٟٔذی َر٣َانٔی  اتٔلٔی َتَزاُظ َذَٟٔک ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ َذاَک  َ٘ َٓ َّی أَبٔی ٣ُوَسی  ا َرآنٔی َول َّ٤٠َ َٓ ُتطُ  ِ٘ ٠َٔح َٓ ًَِت٤َِستُُط  ا َٓ ُط  َٟ َؼِسُت  َ٘ َٓ بُو ٣ُوَسی 

 َ٘ َِٟت ا َٓ  َّٕ َٜ َٓ بٔیًّا أَََّل َتِثبُُت  َِٟشَت َْعَ َٟطُ أَََّل َتِشَتِحٌٔی أَ ُٗو٢ُ  ٠ُِت أَ ٌَ ُتطُ َوَج ٌِ اتََّب َٓ ٨َا أ٧ََا َوصَُو ًَىِّی َذاصّٔبا  ِٔ اِخَت٠َ َٓ ِیُت أ٧ََا َوصَُو 

بَ  َت١َ َػاحَٔبَک َُضِ َٗ ِس  َٗ ٠ُِت إٔ٪َّ اہللَ  ُ٘ َٓ  ٕ ًَا٣ٔز ٔلَی أَبٔی  ُت إ ٌِ َت٠ُِتطُ ث٥َُّ َرَج َ٘ َٓ  ٕٔ ِی بُِتطُ بٔاٟشَّ رَضَ َٓ ِض٥َ َتِْٔن  َِ َصَذا اٟشَّ ٔ َٓا٧ِز ا٢َ  َٗ

 َّ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِٙ إ ٔ ا٢َ یَا اب٩َِ أَخٔی ا٧َِل٠ َ٘ َٓ ٤َِٟاُئ  ٨َزَا ٨ِ٣ُٔط ا َٓ ُتُط  ًِ ٨َزَ ُط َٓ َٟ  ١ُِٗ ًَل٦َ َو ئُِط ٣ٔىِّی اٟشَّ أََِقٔ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َّطُ  ََٜث َئشّْرا ث٥َُّ إ٧ٔ ًَلَی ا٨َّٟأض َو٣َ  ٕ ًَا٣ٔز ٠َ٤َىٔی أَبُو  ٌِ ا٢َ َواِسَت َٗ رٔفِ لٔی  ِِ ٕ اِسَت ًَا٣ٔز ََٟک أَبُو  و٢ُ  ُ٘ ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َي ُت إ ٌِ ا َرَج َّ٤٠ََٓ  ٣َاَت 

 ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل ََّز ر٣َٔا٢ُ اٟرسَّ ِس أَث َٗ اْغ َو ٠َِیطٔ رٔفَ ًَ ٕ ٣ُز١ٕ٣َِ َو یز ًَلَی رَسٔ ٠َِیطٔ َوصَُو فٔی بَِیٕت  ًَ ٥َ َزَخ٠ُِت  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٔ بَٔوِضز یز

 ُٗ ٕ َو ًَا٣ٔز ٔ أَبٔی  أَِخبَرِتُُط بَٔدبَر٧َٔا َوَخبَر َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَج٨ِبَِیطٔ  َّی اہللُ  َّی َػل ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٓ رٔفِ لٔی  ِِ َُٟط َيِشَت  ١ُِٗ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٠ُِت 

 ًَ بَِیٕس أَبٔی  ٌُ ٔ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ ٟ َٗ ٍَ یََسیِطٔ ث٥َُّ  َٓ َ ٨ِ٣ُٔط ث٥َُّ َر أ ََٓتَوؿَّ ٥َ ب٤َٔإئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ َّی َرأَیُِت بََیاَق إٔبَِلِیطٔ ث٥َُّ  ٕ َحً ا٣ٔز

اِستَ ا٠َّٟ  َٓ ٠ُِت َولٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ َخ٠َِ٘ٔک أَِو ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ثْٔر َٛ  َٚ ِو َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٠ِطُ یَِو٦َ ا ٌَ َّی اہللُ ُض٥َّ اِج ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ رٔفِ  ِِ



 

 

ِیٕص َذ٧َِبُط َوأَِزخ٠ِٔطُ  َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ ٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  ٕ ًَا٣ٔز ا٢َ أَبُو بُزَِزَة إَٔحَساص٤َُا ِٔلَبٔی  َٗ ی٤ّا  َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٣ُِسَخًّل ََکٔ یَِو٦َ ا

ی ِٔلَبٔی ٣ُوَسی  َواِِلَُِخَ

دبع اہلل نب رباء، اوباعرم ارعشی اوبرکبی دمحم نب العء، ایب اعرم اوبااسہم سیدی رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس 

ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ نینح ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوباعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع  رفاتی رکےت ںیہ

وک اکی رکشل ےک رمہاہ اطؤس یک رطػ اجیھب سپ دردی نب ہمص ےس اؿ اک اقمہلب وہا وت دردی اک لتق رفک د ا ایگ افر اہلل ےن اس ےک 

م  اسویھتں وک تسکش ےس دفاچر ایک

 

د س

اوبومیس ےن اہک ےھجم یھب اوباعرم ےک رمہاہ اجیھب اھت سپ اوباعرم ےک ےنٹھگ ںیم ریت امرا ایگ وج ہک ونب 

ےک اکی آدیم ےن اکنیھپ اھت افر فہ ریت آ رک اؿ ےک ےنٹھگ ںیم ھبچ ایگ ںیم اؿ یک رطػ ڑباھ وت ںیم ےن اہک اے اچچ اجؿ آپ وک سک ےن 

ےک ذرہعی اوبومیس وک اتب ا ہک فہ ےسج  م دھکی رےہ وہ فہ ریما اقلت ےہ افر ایس ےن ےھجم ریت امرا ےہ  ریت امرا ےہ وت اوباعرم ےن ااشرہ

اوبومیس ےن اہک ںیم اےس ےک ارادہ ےس لچ د ا افر اےس اج  اچنہ سپ اس ےن ےھجم داھکی وت ھجم ےس ھٹیپ ریھپ رک اھبانگ رشفع رک د ا ںیم 

رشفع رک د ا ایک ےھجت ایحء ںیہن آیت ایک وت رعیب ںیہن ےہ ایک وت ںیہن رہھٹے اگ فہ رک ایگ رھپ ریما  یھب اس ےک ےھچیپ لچ د ا افر اےس انہک

 افر اس اک اقمہلب وہا سپ اس ےن یھب فار ایک افر ںیم ےن یھب فار ایک ابآلرخ ںیم ےن اےس لتق رک د ا ےہ اس ےن اہک ہی ریت اکنول ںیم ےن

 رشفع وہ ایگ وت اوہنں ےن اہک اے ےتجیھب ر اؽ اہلل یک رطػ اج افر آپ وک ریمی رطػ ےس مالؾ اےس اکنال وت اس یک ہگج ےس اپین انلکن

رعض رک افر آپ ےس رعض رک ہک اوباعرم آپ ےس رعض رکات ےہ ہک ریمے ےئل ترفغت بلط رفامںیئ افر اوباعرم ےن ےھجم 

سپ بج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ولاٹ افر آپ یلص اہلل  ولوگں رپ اریم رقمر رک د ا رھپ فہ وھتڑی یہ دری ےک دعب دیہش وہ ےئگ

 ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رھگ ںیم ابؿ یک اچر اپیئ رپ ےٹیل وہےئ ےھت سج رپ رتسب ہن اھت اس فہج ےس

 فں افر  رم رپ امن اں ےھت سپ ںیم ےن آپ یلص

 

ی 
 اہلل ہیلع فملس وک اینپ افر اوباعرم یک ربخ دی افر آپ اچراپیئ ےک اشنانت آپ ےک پ

یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اوباعرم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

اس ےس فوض رفام ا رھپ اہھت ااھٹ رک رفام ا اے اہلل ریمے ےئل داعےئ ترفغت رفامںیئ۔ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اپین وگنما ا افر 

اوبدیبع اوباعرم یک ترفغت رفام اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ولغبں یک دیفسی دیھکی رھپ رفام ا اے اہلل اےس  ماتم 

ؽ افر ریمے ےئل یھب داعےئ ےک دؿ اینپ ارثک ولخمؼ  ا ولوگں ےس دنلبی ف تمظع اطع رفام ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر ا

ترفغت رفام دںی وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل دبعاہلل نب سیق ےک انگوہں ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اعمػ رفام دے افر 

 یک یئگ۔اےس  ماتم ےک دؿ زعمز ہگج ںیم دالخ رفام اوبربدہ ےن اہک اؿ ںیم اکی داع اوباعرم افر دفرسی داع اوبومیس ےک ےئل 

 دبعاہلل نب رباء، اوباعرم ارعشی اوبرکبی دمحم نب العء، ایب اعرم اوبااسہم سیدی رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

  اک ایبؿاضفلئ :   ابب

 ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ث٨ََا بَُزیِْس  َحسَّ

آٔ٪ حَْٔن یَِسُخ٠ُوَ٪ بٔا٠َّٟ  ُِْٟقِ َن بٔا زٔیِّْ ٌَ ٔة اِِلَِط َ٘ ِٓ ُٖ أَِػَواَت ُر ِّی َِلَِْعٔ ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َػل َٟ ُٖ ٨َ٣َازٔ ِی١ٔ َوأَِْعٔ

 ٔ ٔ أَِػَوات َٟق ٜٔی٥ْ إَٔذا  ُض٥ِ حَْٔن ٧َزَُٟوا بٔا٨ََّٟضارٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ َح َٟ ٥ِ أََر ٨َ٣َازٔ َٟ ٨ُِت  ُٛ آٔ٪ بٔا٠َِّٟی١ٔ َوإِٔ٪  ُِْٟقِ ا٢َ ض٥ِٔ بٔا َٗ ُسوَّ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟدِی١َ أَِو  َی ا

ُض٥ِ إٔ٪َّ أَِػَحابٔی َیأ٣ُِزُو٥َُِٜ٧ أَِ٪ َت٨ُِوزُوص٥ُِ  َٟ 

ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم

ارعشی رضحات بج رات ےک فتق رھگفں یک رطػ رقآؿ دیجم زپےتھ وہےئ آےت ںیہ وت ںیم اؿ یک آفازفں وک اچہپؿ اتیل وہں افر 

اتیل وہں احالہکن ںیم اؿ ےک رھگفں وک ںیہن داھکی بج فہ دؿ ےک  اؿ ےک رھگفں وک رات ےک فتق رقآؿ زپےنھ یک آفاز ےس اچہپؿ

فتق ارتےت ںیہ افر اؿ ںیم ےس اکی آدیم میکح ےہ بج فہ وھگڑے رپ  اارفں  ا دونمشں ےس اقمہلب رکات ےہ وت اںین اتہک ےہ 

 ریمے اسھت ںیہمت مکح دےتی ںیہ ہک  م اؿ اک ااظتنر رکف۔

 ااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی دمحم نب العء، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ارعشی ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وًا٣ز اطٌزی ابوَکیب ابی اسا٣ہ ابوًا٣ز ابواسا٣ہ بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ جسہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب :  راوی

 ُ ث٨ََا أَبُو أ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ا٢َ أَبُو  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَُسا٣ََة  ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔی زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ثَىٔی بَُزیُِس َحسَّ ِبٔس اہللٔ  َسا٣ََة َحسَّ ًَ ب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٔ أَبٔی بُزَِزَة  ظ ٩ًَِ َجسِّ َن إٔذَا أَِر٠٣َُوا فٔی ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  زٔیِّْ ٌَ ٥َ إٔ٪َّ اِِلَِط



 

 

 ٌُ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َج٤َ ا٦ُ ًَٔیأٟض٥ِٔ بٔا ٌَ َ ١َّ ك َٗ زِؤ أَِو  َِ ِٟ ُض٥ِ ا َٓ ؤیَّةٔ  َتَش٤ُوُظ بَِی٨َُض٥ِ فٔی إ٧َٔإئ َواحٕٔس بٔاٟشَّ ِٗ وا ٣َا کَاَ٪ ٨ًَِٔسص٥ُِ فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ث٥َُّ ا

 ٣ٔىِّی َوأ٧ََا ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

ہک اوباعرم ارعشی اوبرکبی ایب ااسہم اوباعرم اوبااسہم ربدی نب دبعاہلل نب دجہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا ےب کش ارعشی رضحت بج اہجد ںیم اتحمج وہ اجےت ںیہ  ا دمہنی ںیم اؿ ےک الہ ف ایعؽ ےک ےئل اھکان مک 

زپ اجات ےہ وت اےنپ اپس وموجد بس ھچک اکی ڑپکے ںیم عمج رک ےتیل ںیہ رھپ اےس آسپ ںیم اکی ربنت ںیم ربارب ربارب میسقت رک ےتیل ںیہ 

 ںیہ افر ںیم اؿ ےس وہں۔فہ ھجم ےس 

 اوباعرم ارعشی اوبرکبی ایب ااسہم اوباعرم اوبااسہم ربدی نب دبعاہلل نب دجہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیم دیسان اوب ایفسؿ نب رحب ےک اضفلئ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان اوب ایفسؿ نب رحب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبر اح٤س ب٩ جٌرف ٣ٌْقی نرض اب٩ ٣ح٤س ی٤امی ًرک٣ہ ابوز٣ی١ حرضت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 ٨ًہ اہلل تٌالٰی 

ث٨ََا ا٨َّٟرِضُ  اََّل َحسَّ َٗ یُّ  ْٔقٔ ٌِ ٤َِٟ رَفٕ ا ٌِ ٨ِبَرٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ َج ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ثَىٔی  ث٨ََا  َحسَّ مٔیُّ َحسَّ ِٟامَیَ ٕس ا َوصَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ

ا٢َ کَاَ٪ ا َٗ ًَبَّإض  ثَىٔی اب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ُز٣َِی١ٕ َحسَّ ٣َُة َحسَّ ا٢َ ٨٠َّٟٔٔيیِّ ًرِٔکٔ َ٘ َٓ أًُسو٧َُط  َ٘ َیاَ٪ َوََّل يُ ِٔ ٔلَی أَبٔی ُس ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ََّل ی٨َُِوزُوَ٪ إ

َزٔب َو  ٌَ ِٟ ا٢َ ٨ًِٔسٔی أَِحَش٩ُ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ًِٔل٨ٔیض٩َّٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ ثًََلْث أَ َّی اہللُ  ٔ َػل ی أَِج٠٤َُطُ أ٦ُُّ َحبٔیَبَة ب٨ُِٔت أَب

 ٔ زُن ا٢َ َوتَُؤ٣ِّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠ُطُ کَاتّٔبا بََِْن یََسیَِک  ٌَ اؤیَُة َتِح ٌَ ا٢َ َو٣ُ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٜضا  ُج َیاَ٪ أَُزوِّ ِٔ ٨ُِت ُس ُٛ ٤َا  َٛ اَر  َّٔ ات١َٔ اِلُٜ َٗ ُ َّی أ ی َحً

َُّط ك٠َََب  ِوََّل أ٧َ َٟ ا٢َ أَبُو ُز٣َِی١ٕ َو َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ات١ُٔ ا َٗ ُ ٥َِٟ أ َُّط  َٔک ِٔل٧َ ًَِلاُظ ذَٟ ٥َ ٣َا أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َی٩ُِٜ ُيِشأ٢َُ َطِیّئا إَّٔلَّ 

ر ی رضن انب دمحم امییم رکعہم اوبزلیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 
عق
م

ابعس نب دبعامیظعل ةنع ادمح نب رفعج 

 ہک املسمؿ ہن وہ اوبایفسؿ یک رطػ دےتھکی ےھت افر ہن یہ اؿ ےک اپس ےتھٹیب ےھت وت اوبایفسؿ ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ےہ



 

 

ایک اے اہلل ےک یبن نیت ابںیت ےھجم اطع رفامںیئ آپ ےن رفام ا رعض ایک ریمی یٹیب اؾ ہبیبح تنب اوبایفسؿ الہ رعب ےس نیسح ف لیمج 

اکنح آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رتہب رعض ایک افر اعمفہی وک اےنپ ےئل اکبت  ںیہ ںیم اس اک

رقمر رک ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رتہب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم مکح دںی ہک ںیم افکر ےس ڑلات روہں اسیج ہک ںیم 

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رتہب اوبزلیم ےن اہک ارگہی وخد یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اؿ ابوتں اک اطمہبل ہن املسمونں ےس ڑلات اھت آ

رکےت وت آپ ہی اکؾ ہن رفامےت ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اعدت ابمرہک ہی یھت ہک آپ ےس سج یھب زیچ اک اطمہبل ایک اجات وت آپ 

  وجاب ںیم اہں یہ رفامےت ےھت۔یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک

ر ی رضن انب دمحم امییم رکعہم اوبزلیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
عق
م

 ابعس نب دبعامیظعل ةنع ادمح نب رفعج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اامسء تنب سیمع افر یتشک فاولدیسان رفعج نب اوب اط

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان رفعج نب اوب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اامسء تنب سیمع افر یتشک فاولں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ بزاء، اطٌزی ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ہ٤سانی ابواسا٣ہ بزیس حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَبُو أ اََّل َحسَّ َٗ َِٟض٤َِسانٔیُّ  ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا زٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ اِِلَِط ث٨ََا  ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب ثَىٔی بَُزیِْس  ٩ًَِ َسا٣ََة َحسَّ ی بُزَِزَة 

ِج٨َا ٣ُضَ  َٓرَخَ َِٟی٩ٔ٤َ  ٥َ َو٧َِح٩ُ بٔا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُد َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َا ٣َرِخَ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ َِٟیطٔ أ٧ََا َوأََخَوأ٪ لٔی أ٧ََا أَبٔی ٣ُوَسی  ٔ أجزٔی٩َ إ

زُص٤َُا أََحُسص٤َُا أَبُو بُزَِزَة َواِْلََخُ أَبُو ُرص٥ِٕ إ٣َّٔ  َِ ِومٔی أَِػ َٗ ا٢َ ثًََلثَّة َوَخ٤ِٔشَْن أَِو اث٨َِِْٔن َوَخ٤ِٔشَْن َرُجًّل ٩ِ٣ٔ  َٗ ا  ا َوإ٣َّٔ ٌّ ـِ ا٢َ بٔ َٗ ا 

رَفَ ب٩َِ أَبٔی كَا ٌِ ٨َا َج ِ٘ َٓ َوا َٓ َِٟحَبَظٔة  ٔلَی ا٨ََّٟحأشیِّ بٔا ٔٔی٨َت٨َُا إ ت٨َِا َس َ٘ ِٟ َ أ َٓ ٔٔی٨َّة  ٛٔب٨َِا َس ا٢َ رَفَ رَفْ ٟٕٔب َوأَِػَحابَُط ٨ًَِٔسُظ َٗ ٌِ ا٢َ َج َ٘ َٓ

 َ أ َٓ ٨َا  ٌَ أَٗٔی٤ُوا ٣َ َٓ ا٣َةٔ  َٗ ٔ َث٨َا َصاص٨َُا َوأ٣َََز٧َا بٔاِْل ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َب َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا  ٌّ ٔس٨َ٣ِا َج٤ٔی َٗ َّی  طُ َحً ٌَ ٨َ٤ِا ٣َ َٗ

٥َ حْٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ َٓ َوا َٓ ٩ًَِ َُاَب  َش٥َ ِٔلََحٕس  َٗ ًَِلا٧َا ٨ِ٣َٔضا َو٣َا  ا٢َ أَ َٗ ٨ََٟا أَِو  أَِسَض٥َ  َٓ ِٓتََتَح َخِیبََر  َن ا

َش٥َ  َٗ رَفٕ َوأَِػَحابٔطٔ  ٌِ ٍَ َج ٔٔی٨َت٨َٔا ٣َ طُ إَّٔلَّ ِٔلَِػَحأب َس ٌَ ِتٔح َخِیبََر ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا إَّٔلَّ ٩ِ٤َٟٔ َطضَٔس ٣َ َٓکَآَ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ٌَ ُض٥ِ ٣َ َٟ َ٪ ٧َاْض  

 ٔ ِٟضِٔحَزة ٥ِ بٔا ُٛ ٨َا ِ٘ ٔٔی٨َةٔ ٧َِح٩ُ َسَب ىٔی ِٔلَص١ِٔ اٟشَّ ٌِ ٨ََٟا َي وُٟوَ٪  ُ٘  ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َي

 این اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیمہ ر اؽ اہلل 
 
دبع اہلل نب رباء، ارعشی دمحم نب العء، ہ



 

 

مہ نمی ںیم ےھت سپ مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ رجہت رکےت وہےئ رفاہن وہ ےئگ ںیم افر  ےک رفاہن وہےن یک ربخ یچنہپ وت

ریمے دف اھبیئ ےھت افر ںیم اؿ دفونں ےس وھچاٹ اھت اؿ ںیم ےس اکی اک انؾ اوبربدہ افر دفرسے اک انؾ اوبرمہ اھت امہرے اسھت دنچ 

ےھت سپ مہ تشک ںیم  اار وہےئ ںیمہ امہری یتشک ےن ہشبح ںیم اجنیش ےک اپس آدیم  ا اہک رتنپ  ا ابفؿ آدیم امہرے ہلیبق ےک یھب 

اج وھچڑا سپ ںیمہ اس ےک اپس دیسان رفعج ےن اہک ر اؽ اہلل ےن ںیمہ اہیں اجیھب ےہ افر ںیمہ اہیں  ماؾ رکےن اک مکح د ا ےہ  م یھب 

 رک آےئ رھپ مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس امہرے اسھت روہ سپ مہ اؿ ےک اسھت رہھٹ ےئگ اہیں کت ہک مہ بس اےھٹک وہ

فتق ےلم بج ریبخ حتف وہ  اک اھت وت آپ ےن امہرے ےئل ہصح رقمر ایک  ا ںیمہ یھب ریبخ ےس اطع ایک افر حتف ریبخ ںیم رشکی ولوگں ےک 

افر امہری یتشک فاولں وک یھب رضحت رفعج العفہ اغبئ ولوگں ںیم ےس یسک وک یھب اس ےک امؽ تمینغ ںیم ےس ھچک یھب اطع ںیہن ایک اھت 

افر اؿ ےک اسویھتں ےک اسھت حتف ریبخ ںیم رشکی ولوگں ےک اسھت میسقت تمینغ ںیم ہصح اطع رفام ا سپ ولوگں ںیم ضعب ےن ںیمہ 

 ینعی یتشک فاولں ےس اہک مہ ےن رجہت ںیم  م ےس تقبس یک۔

 این :  رافی
 
 اوبااسہم ربدی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب رباء، ارعشی دمحم نب العء، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمدیسان رفعج نب اوب اطبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر دیسہ اامسء تنب سیمع افر یتشک فاولں ےک اضفلئ ےک ایب

     1914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اس٤اء ب٨ت ٤ًیص حٔؼہ رضی اہلل تٌالی ٨ًہاحرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َؼَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػ  ِٔ ًَلَی َح ٨َا  ٌَ ٔس٦َ ٣َ َٗ  ٩ِ ََٓسَخ٠َِت أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت ٤ًَُِیٕص َوهَٔی ٤٣َّٔ ا٢َ  ِس کَا٧َِت َٗ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزائَٔزّة َو ًَ َّی اہللُ  ل

 ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ ح َ٘ َٓ َؼَة َوأَِس٤َاُئ ٨ًَِٔسَصا  ِٔ ًَلَی َح ََٓسَخ١َ ٤ًَُزُ  َِٟیطٔ  ٔ ٔلَی ا٨ََّٟحأشیِّ ٓٔی٩ِ٤َ َصاَجَز إ ٔ َصاَجَزِت إ َْن َرأَی أَِس٤َاَئ ٩ِ٣َ َصٔذظ

ا٢َ ًُ  َٗ َِٟت أَِس٤َاُئ ب٨ُِٔت ٤ًَُِیٕص  ا ِٟضِٔحَزةٔ َٗ ٥ِ بٔا ُٛ ٨َا ِ٘ ا٢َ ٤ًَُزُ َسَب َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َِٟت أَِس٤َاُئ َن ا َ٘ َٓ  ٔ یَُّة َصٔذظ َِٟبَِحٔ ٔ ا ُة صَٔذظ َِٟحَبٔظیَّ ٤َزُ ا

َذبَِت یَا ٤ًَُ  َٛ َِٟت ک٤َٔ٠َّة  ا َٗ َبِت َو ـٔ َِ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ًَ َّی اہللُ  ُّٙ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َِح٩ُ أََح ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ زُ لَِکَّ َو َٓ ٨ُِت٥ِ ٣َ ُٛ اہللٔ 

َسأئ ا ٌَ ِٟبُ ٨َّا فٔی َزارٔ أَِو فٔی أَِرٔق ا ُٛ ٌُٔى َجاص٥ُِٜ٠َٔ َو ٥ُِٜ َوَي ٌَ ٔ ٥ٌُٔ َجائ ٥َ یُِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک فٔی اہللٔ َػل َِٟحَبَظةٔ َوذَٟ أئ فٔی ا ـَ َِ ِٟبُ

 ٥ُ ٌَ ِ ٨َّ  َوفٔی َرُسؤٟطٔ َوای٥ُِ اہللٔ ََّل أَك ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٧َِح٩ُ  ًَ َّی اہللُ  ٠َُِٗت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی أَذَُِکَ ٣َا  ابّا َحً ُب رَشَ ا٣ّا َوََّل أرَِشَ ٌَ َ ا ك

ذٔ  ِٛ ٥َ َوأَِسأَُٟطُ َو َواہللٔ ََّل أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٖ َوَسأَذَُِکُ ذَٟ ًَلَی َذَٟٔک ٧ُِؤَذی َو٧َُدا ُّ َوََّل أَزٔیُس  ُب َوََّل أَزٔی

َذ  َٛ َذا َو َٛ ا٢َ  َٗ َِٟت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ إٔ٪َّ ٤ًََُز  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا 



 

 

َّٙ بٔی ٨ِ٣ُٜٔ  َِٟیَص بٔأََح  ٥َ ِس َرأَیُِت أَبَ َوَس٠َّ َ٘ ٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔٔی٨َٔة صِٔحَزَتأ٪  ُط َؤِلَِػَحابٔطٔ صِٔحَزْة َواحَٔسْة َوَل٥ُِٜ أْمُتَْن أَص١َِ اٟشَّ َٟ ا ٥ِ َو

٧َِیا َطِیْئ ص٥ُِ بٔطٔ  َِٟحٔسیٔث ٣َا ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٩ًَِ َصَذا ا ٔٔی٨َةٔ َیأِتُونٔی أَِرَساَّّل َيِشأَُٟونٔی  ًَِو٥ُ فٔی أرَِفَ  ٣ُوَسی َوأَِػَحاَب اٟشَّ ُح َوََّل أَ

 َٓ َِٟت أَِس٤َاُئ  ا َ٘ َٓ ا٢َ أَبُو بُزَِزَة  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ا  ُٔٔشض٥ِٔ ٤٣َّٔ َّطُ أَِن ِس َرأَیُِت أَبَا ٣ُوَسی َوإ٧ٔ َ٘ ٠َ

َِٟحٔسیَث ٣ٔىِّی ٌٔیُس صََذا ا  ََٟیِشَت

اعتیل اہنعرضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اامسء یک دختم ںیم وج  اامسء تنب سیمع ہصفح ریض اہلل

امہرے اسھت آیئ ںیھت فہ زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم الماقت رکےن ےئل احرض وہںیئ افر اس ےن اہمرجنی ےک اسھت 

 دیسہ ہصفح ےک اپس آےئ افر اؿ ےک اپس رضحت اامسء وک داھکی وت اہک اجنیش یک رطػ رجہت یک یھت سپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہی وکؿ ےہ دیس ہصفح ےن اہک اامسء تنب سیمع رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ہی ہشبح یرحہی ےہ اامسء ےن اہک اہں وت رضحت رمع 

ؽ اہلل ےک دقحار ںیہ فہ انراض وہ ںیئگ افر اکی ابت یہک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک مہ ےن  م ےس ےلہپ رجہت یک مہ  م ےس ز ادہ ر ا

ہک اے رمع آپ ےن طلغ اہک ےہ رہزگ ںیہن اہلل یک مسق  م ر اؽ اہلل ےک اسھت ےھت وج اہمترے وھبوکں وک الھکےت افر اہمترے اجولہں 

 رکےت ےھت افر مہ ا ےس العےق ںیم ےھت وج دفر دراز افر دنمش کلم ہشبح ںیم اھت ا

 

خی ت
ض

 

ت

فر فاہں رصػ افر رصػ اہلل افر اس ےک وک 

ر اؽ یک راض ےک ےئل ےھت اہلل یک مسق ںیم اس فتق کت ہن وکیئ اھکان اھکؤں یگ افر ہن ےنیپ یک وکیئ زیچ ویپں یگ بج کت آپ یلص اہلل 

رقنعبی ر اؽ اہلل یلص اہلل  ہیلع فملس یک یہک ابت اک ذرک ر اؽ اہلل ےس ہن رک ولں افر ںیمہ فیلکت دی اجت یھت افر ڈرا ا اجات اھت ںیم

ہیلع فملس ےس اس اک ذترکہ رکفں یگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےس اس ابرے ںیم  ااؽ رکفں یگ افر اہلل یک مسق ہن ںیم وھجٹ 

 اے اہلل ےک وبولں یگ ہن ےب راہ ولچں یگ افر ہن یہ اس رپ وکیئ ز ادیت رکفں یگ بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت اامسء ےن اہک

دہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اس رطح اہک ےہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ  م ےس ز ا

ریمے دقحار ںیہن اس ےن اس ےک اسویھتں ےن اکی رمہبت رجہت یک اہمترے افر یتشک فاولں ےک ےئل دف رجہںیت ںیہ اامسء ےن اہک 

قیقحت ںیم ےن اوبومیس افر یتشک فاولں وک داھکی ہک فہ ریمے اپس رگفہ در رگفہ آےت افر فہ ہی دحثی ےتنس ےھت داین یک وکیئ زیچ ںیہن 

اس ےس ز ادہ وخش رکےن فاےل افر اس رفامؿ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ز ادہ تمظع فایل اؿ ےک اہں ہن یھت دیسہ ےن اہک ںیم ےن 

 ہک فہ ہی دحثی ھجم ےس ابر ابر درہا ا رکےت ےھت۔ اوبومیس وک داھکی

 اامسء تنب سیمع ہصفح ریض اہلل اعتیل اہنعرضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ؿ ںیمدیسان امیلسؿ بیہص افر الب ےک اضفلئ ےک ایب

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان امیلسؿ بیہص افر الب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ٣ٌاویہ ب٩ َقہ ًابس ب٩ ٤ًزو ابوسٔیا٪، س٤٠ا٪ ػہیب رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٢ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ًائس ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٨ًہ بًل

اؤَیَة ب٩ِٔ َُقَّ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٕو أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ًَائٔٔذ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َة 

ًَلَی َس٤٠َِ  َیاَ٪ أَتَی  ِٔ ًَُسوِّ اہللٔ ٣َأَِخَذَصا ُس  ٔٙ ُٖ اہللٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًُُ اُٟوا َواہللٔ ٣َا أََخَذِت ُسیُو َ٘ َٓ ا٢َ اَ٪ َوُػَضِیٕب َوبًَٔل٢ٕ فٔی َنرَفٕ  َٗ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ یِٕع َوَسیِّٔسص٥ِٔ  وُٟوَ٪ صََذا َٟٔظِیٔذ َُقَ ُ٘ ا٢َ أَبُو برَِکٕ أََت َ٘ ٠ََّک َٓ ٌَ َٟ ا٢َ یَا أَبَا برَِکٕ  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ

ـَ  ا٢َ یَا إِٔخَوَتاِظ أَُِ َ٘ َٓ أََتاص٥ُِ أَبُو برَِکٕ  َٓ ِبَت َربََّک  ـَ ِس أَُِ َ٘ َٟ بَِتُض٥ِ  ـَ ٨َِت أَُِ ُٛ َٟئ٩ِٔ  بَِتُض٥ِ  ـَ ََٟک یَا أَخٔیأَُِ رٔفُ اہللُ  ِِ اُٟوا ََّل َي َٗ  بُِت٥ُِٜ 

اثتب اعمفہی نب رقہ اعدب نب رمعف اوبایفسؿ، املسؿ بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع البؽ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب اح م، زہب امحد نب ہملس

رضحت اعدئ نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبایفسؿ دیسان املسؿ بیہص افر البؽ ےک اپس آےئ ھچک ولگ 

یک مسق اہلل یک ولتارںی اہلل ےک دنمش یک رگدؿ ںیم اینپ ہگج رپ ںیہن یچنہپ ںیہ وت یھب اؿ ےک اپس وموجد ےھت وت اوہنں ےن اہک اہلل 

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ایک  م رقشی ےک اس خیش افر اؿ ےک رسدار ےک ابرے ںیم ا ےس ےتہک وہ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اوبرکب اشدی وت ےن اؿ وک انراض رک فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک آپ وک اس ابت یک ربخ دی وت 

 د ا وہ ارگ وت ےن اںیہن انراض رک د ا وت ریتا رب ھجت رپ انراض وہ اجےئ اگ رھپ اوبرکب اؿ ےک اپس آےئ وت اہک اے ریمے اھبویئں ںیم ےن

 ترفغت رفامےئ۔ںیہمت انراض رک د ا اوہنں ےن اہک ںیہن اے ریمے اھبیئ اہلل آپ یک 

دمحم نب اح م، زہب امحد نب ہملس اثتب اعمفہی نب رقہ اعدب نب رمعف اوبایفسؿ، املسؿ بیہص ریض اہلل اعتٰیل ہنع البؽ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع رضحت اعدئ نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 دیسان امیلسؿ بیہص افر الب ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، اح٤س ب٩ ًبسہ اسحاٚ سٔیا٪، ٤ًزو ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا إِٔسحَ  ٤ًَِزٕوَحسَّ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ اََّل أَِخبَر٧ََا ُس َٗ  َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ِبَسَة َوا٠َّٟ ًَ َِٟح٨َِولٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ِبٔس  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز

ُض٤َا بَ  َظًَل َواہللُ َؤٟیُّ ِٔ َتأ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ َت َٔ ٔ ِت كَائ َِٟت إٔذِ َص٤َّ ا٢َ ٓٔی٨َا ٧َزَ َٗ ِو٢ٔ اہللٔ  َ٘ ٔ ٥ِ َت٨ِز٢ِٔ ٟ َٟ ََّضا  ٨ُو َس٤َٔ٠َة َوب٨َُو َحارٔثََة َو٣َا ٧ُٔحبُّ أ٧َ

ُض٤َا َّ َوَج١َّ َواہللُ َؤٟیُّ ًَز  اہللٔ 

 ْ

 

َت
ّ
م َ
ه
ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ادمح نب دبعہ ااحسؼ ایفسؿ، رمعف ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی )اِْذ 

ااِؿ  َ

 

ت
ِفَ

 

ت
ا
َ
ْم( امہرے ابرے ںیم ینعی ونب ہملس افر ونب احرہث ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ یھت افر مہ ہی ںیہن اچےتہ ےھت ہک ہی آتی رکہمی ط

ُک ْ

 

ت ِ
م

 ماا رفام د ا ےہ۔
ہ
 
نئ

 انزؽ ہن وہیت ویکہکن اہلل زعفلج ےن فاہلل ف

  دبعاہللااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، ادمح نب دبعہ ااحسؼ ایفسؿ، رمعف ، رضحت اجرب نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ، نرض ب٩ ا٧ص، حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضی  ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ًَ رَفٕ َو ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ا٨َّٟرِضٔ  ا ُط

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ ِْٟٔلَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِر ِنَؼارٔ َؤِلَب٨َِأئ اِِلَِنَؼارٔ َوأَب٨َِأئ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

 أَب٨َِأئ اِِلَِنَؼارٔ 

، اتقدہ، رضن نب اسن، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام اے اہلل ااصنر یک افر ااصنر ےک وٹیبں یک افر ااصنر ےک وٹیبں ےک وٹیبں یک ترفغت 

 رفام۔



 

 

 ، اتقدہ، رضن نب اسن، رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب، خاٟس ب٩ حارث، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي ث٨َٔیطٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ  و َحسَّ

  اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک

 ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو٩ٌ٣ رٗاشی ٤ًز ب٩ یو٧ص ًرک٣ہ اب٩ ٤ًار اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا َّ٤ًَ ٣َُة َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ أشیُّ َحسَّ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثَىٔی أَبُو ٣َ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ ُٙ َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ٕر َحسَّ

ا٢َ َوأَ  َٗ رَفَ ِْٟٔلَِنَؼارٔ  ِِ ٥َ اِسَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَطُ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ َؤَٟذَرارٔیِّ اِِلَِنَؼارٔ ك٠ََِحَة أَ٪َّ أََنّشا َحسَّ َٗ ِحٔشبُطُ 

 ََّل أَُطکُّ ٓٔیطٔ َو٤ََٟٔوالٔی اِِلَِنَؼارٔ 

اوبنعم راقیش رمع نب ویسن رکعہم انب امعر ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ 

 اہلل ےن ااصنر ےک ےئل افر ااصنر یک افالد ےک ےئل افر ااصنر ےک الغومں ےک ےئل ترفغت یک داع رفامیئ۔

 رمع نب ویسن رکعہم انب امعر ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبنعم راقیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٠ًیہ، زہْر اس٤ٌی١ ًبساٌٟزیز اب٩ ػہیب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ُى ٟٔز ِٔ َة َوا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ َوصَُو َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕ َحسَّ َصِْر

ب٠َْٔٔن ٩ِ٣ٔ ُْعِ  ِ٘ ٥َ َرأَی ٔػبَِیا٧ّا َونَٔشاّئ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّی اہللُ اب٩ُِ ُػَضِیٕب  ا٦َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٕض 

ىٔی اِِلَِنَؼ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٤ِ٣ُثًّٔل  ٌِ ٔلَیَّ َي ٔلَیَّ ا٠َُّٟض٥َّ أْمُتَْن ٩ِ٣ٔ أََحبِّ ا٨َّٟأض إ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أْمُتَْن ٩ِ٣ٔ أََحبِّ ا٨َّٟأض إ َ٘  اَر َٓ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ اامسلیع دبعازعلسی انب بیہص رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

اہلل ہیلع فملس ےن ھچک وچبں افر ھچک توروتں وک اکی اشدی ںیم ےس آےت وہےئ داھکی وت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس  ہک یبن یلص

دیسوہ ڑھکے وہ ےئگ افر رھپ رفام ا اہلل یک مسق اے ااصنر  م ےھجم ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ وبحمب وہ اہلل یک مسق اے ااصنر  م ےھجم 

 ہ وبحمب وہ۔ولوگں ںیم ےس بس ےس ز اد

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہ الیعمس دبعازعلسی انب بیہص رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ

     1921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٨ُسر اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ٨َُُِس  ا  ٌّ إر َج٤ٔی َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٕر 

َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل وَُّل َجائَِت ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ إ ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ َدًَل صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َس٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

َ بٔضَ  ٔلَیَّ ث ٥ُِ َِلََحبُّ ا٨َّٟأض إ َّٜ ٔ إ٧ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ًَلَث ٣َزَّإت ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ہک ااصنر یک دمحم نب ینثم، انب اشبر دنغر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ

اکی تورت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس تورت یک )ابت ا ےن ےئلیک(دحیلعیگ 

ںیم وہےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ولوگں ںیم ےس 

 ےس ز ادہ وبحمب وہ )آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ابت( نیت رمہبت رفامیئ۔ےھجم بس 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دنغر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اشہؾ نب زدی رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب، خاٟس ب٩ حارث، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ازریص، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨َٔیطٔ یَِحٌ اََّل َحسَّ و َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ ی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ

 ٔ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا   إِٔزرٔیَص لِٔکَ

درسی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ا

 رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 ییحی نب بیبح، اخدل نب احرث، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ادرسی، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1923    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، جرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ رَفٕ أَِخبََر٧َا ُط َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُت ا ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ

ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُث  َتاَزَة یَُحسِّ ًَِیَبًٔی َوإٔ٪َّ ا٨َّٟاَض َٗ ٔشی َو ِِلَِنَؼاَر ََکٔ

٩ًَِ ٣ُٔشیئٔض٥ِٔ  ُٔوا  ًِ َب٠ُوا ٩ِ٣ٔ ٣ُِحٔش٨ٔض٥ِٔ َوا ِٗ ا َٓ  َسَیِٜثُرُوَ٪ َوَي٠ُّٔ٘وَ٪ 

 ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل

 

 
 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ج

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر ےک ولگ ریمے اباامتعد افر وصخمص ولوگں ںیم ےس ںیہ افر ولگ وت ڑبےتھ ےلچ اجںیئ ےگ نکیل ہی 

 مک وہےت ےلچ اجںیئ ےگ ذہلا اؿ یک ویکینں وک وبقؽ رکف افر اؿ یک اطخؤں وک اعمػ رک دف۔

 ت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم  :  رافی

 

 
 نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن

     1924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ حرضت ابواسیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟثَ  ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة َحسَّ َٗ ُت  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ى

٥َ َخِْرُ زُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَُسِیٕس  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ُث  ورٔ اِِلَِنَؼارٔ ب٨َُو ا٨َّٟحَّارٔ ث٥َُّ یَُحسِّ

َٓ بَ  َِٟدزَِرٔد ث٥َُّ ب٨َُو َسأًَسَة َوفٔی ک١ُِّ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ َخِْْر  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ًَِبسٔ اِِلَِطَض١ٔ ث٥َُّ ب٨َُو ا ْس ٣َا أََری َرُسو٢َ اہللٔ ٨ُو  ٌِ ا٢َ َس َ٘

 َ ًَل  ٥ُِٜ٠َ َـّ َٓ ِس  َٗ ٘ٔی١َ  َٓ ٠َِی٨َا  ًَ  ١َ َـّ َٓ ِس  َٗ ٥َ إَّٔلَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َػل ثْٔر َٛ  ی 

دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ رضحت اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ر اؽ 

 احرث نب اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہبنی رھگاہن ینب اجنر اک رھگاہن ےہ رھپ نب دبعااللہش اک رھپ وبن

زخرج اک رھپ ونب اسدعہ وک افر ااصنر ےک بس رھگفں ںیم ریخ ےہ رضحت دعس ےتہک ںیہ ہک ریمے ایخؽ ںیم ر اؽ اہلل ےن دفرسے 

 دی یئگ ےہ۔

 

لی ت

 

ض
ف
 اطع رفامیئ ےہ وت اؿ ےس ولوگں ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب وت تہب  اں رپ 

 

لی ت

 

ض
ف
 ولوگں وک مہ رپ 

  ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ رضحت اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

     1925    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، حرضت ابوسٌیس انؼار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُت أََنّشا یُ  ٌِ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی أَُسِیٕس اِِلَِنَؼارٔیِّ  ُث  َحسِّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوظُ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ےس دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، اسن، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 



 

 

 لقن یک ےہ۔ ذموکرہ دحثی یک رطح رف اتی

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، اسن، رضحت اوبدیعس ااصنر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

     1926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ ر٣ح ٟیث، ب٩ سٌس ٗتیبہ ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س اب٩ ٣ثىی اب٩ ابی ٤ًز ًبساٟوہاب ث٘فی یحٌی ب٩ سٌیس  :  راوی

 حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ  ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ ُر٣ِٕح  ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ  َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  ٕس ح و َحسَّ ٌِ َس

٩ًَِ أَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُض٥ِ  فٔیُّ ک٠ُُّ َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٤َُِٟثى ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ا ٠ًََِیطٔ ٧َٕص  َّی اہللُ  َػل

سٕ  ٌِ ِو٢َ َس َٗ َِٟحٔسیٔث  َُّط ََّل یَِذَُکُ فٔی ا ََُِْر أ٧َ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   َوَس٠َّ

 ہبیتق نب رحم ثیل، نب دعس ہبیتق دبعازعلسی انب دمحم انب ینثم انب ایب رمع دبعاولاہب یفقث ییحی نب دیعس رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم رضحت دعس ےک وقؽ اک ذرک ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ںیہن ایک ایگ۔

ہبیتق نب رحم ثیل، نب دعس ہبیتق دبعازعلسی انب دمحم انب ینثم انب ایب رمع دبعاولاہب یفقث ییحی نب دیعس رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

     1927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٤ٌی١ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یسا بزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩  ٣ح٤س ب٩ ًباز ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪ رازی اب٩ ًباز حات٥ اب٩ :  راوی

 ك٠حہ ابواسیس حرضت ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ

ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصُ  ًَبَّازٕ َحسَّ ُى َّٔلب٩ِٔ  ِٔ ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َوا٠َّٟ ًَبَّازٕ َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ  ٩ًَِ ٌٔی١َ   َو اب٩ُِ إِٔس٤َ



 

 

 َ٘ َٓ ُت أَبَا أَُسِیٕس َخٔلیّبا ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔس ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َّی ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

ًَبِ  ٥َ َخِْرُ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ َزاُر بَىٔی ا٨َّٟحَّارٔ َوَزاُر بَىٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َِٟدزَِرٔد َوَزاُر بَىٔی اہللُ  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ٔس اِِلَِطَض١ٔ َوَزاُر بَىٔی ا

ًَٔظْرَتٔی ٨ُِت ٣ُِؤثّٔزا بَٔضا أََحّسا َْلثَزُِت بَٔضا  ُٛ ِو  َٟ  َسأًَسَة َواہللٔ 

ااب ادیس رضحت اربامیہ نب دمحم  دمحم نب ابعد دمحم نب رہماؿ رازی انب ابعد اح م انب اامسلیع دبعارلنمح نب دیمحا رباء، میہ نب دمحم نب ہحلط

نب ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ادیس ےس انب ہبتع ےک اپس اوہنں ےن رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

دعہ اک رھگاہن ےہ ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہبنی رھگاہن ینب اجنر اک رھگاہن ےہ افر ینب دبعااللہش افر ینب احرث نب زخرج افر ینب اس

 اہلل یک مسق ارگ ںیم اؿ ااصنر رپ یسک وک رت حی داتی وت اےنپ اخدناؿ وک رت حی داتی۔

دمحم نب ابعد دمحم نب رہماؿ رازی انب ابعد اح م انب الیعمس دبعارلنمح نب دیمحا ربامیہ نب دمحم نب ہحلط اوبادیس رضحت اربامیہ  :  رافی

 نب دمحم نب ہحلط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

     1928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بی ز٧از ابوس٤٠ہ حرضت ابواسیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ انؼارییحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ا :  راوی

ا٢َ َط  َٗ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َُِِْٟٔرةُ ب٩ُِ  ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ ٍَ أَبَا أَُسِیٕس َحسَّ ََٟش٤ٔ ضَٔس أَبُو َس٤َ٠ََة 

ًَِبٔس اِِلَِط اِِلَِنَؼارٔیَّ َيِظَضُس أَ٪َّ  ارٔ ث٥َُّ ب٨َُو  ا٢َ َخِْرُ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ ب٨َُو ا٨َّٟحَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َض١ٔ ث٥َُّ ب٨َُو َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ  َٗ ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة  َٗ َِٟدزَِرٔد ث٥َُّ ب٨َُو َسأًَسَة َوفٔی ک١ُِّ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ َخِْْر  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  ا أَبُو أَُسِیٕس أُتََّض٥ُ أ٧ََا 

َس ب٩َِ ًَُبا ٌِ َّ َذَٟٔک َس ِومٔی بَىٔی َسأًَسَة َوب٠ََ َ٘ ََٟبَسأُِت بٔ ٨ُِت کَاذٔبّا  ُٛ ِو  َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َا َػل ِٔ ا٢َ ُخ٠ِّ َٗ ٔشطٔ َو ِٔ َوَجَس فٔی َن َٓ َزَة 

ٍٔ أرَِسٔ  ٨َُّٜا آَٔخَ اِِلَِربَ ا٢َ أََتِذَصُب َٓ َ٘ َٓ ٥َ َوک٤ََّ٠َُط اب٩ُِ أَخٔیطٔ َسِض١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   ٟٔتَرُزَّ ُجوا لٔی ح٤َٔارٔی آتٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َ ٥ُ٠ًَِ أ ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٍٕ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ أَِربَ ٔ َِٟیَص َحِشبَُک أَِ٪ َتُٜوَ٪ َراب َو 

٨ًَِطُ  ُح١َّ  َٓ  ٔ ٥ُ٠ًَِ َوأ٣َََز بٔٔح٤َارٔظ َ ا٢َ اہللُ َوَرُسوُُٟط أ َٗ ٍَ َو َج  رَفَ

 ییحی نب ییحی یمیمت، ریغمہ نب دبعارلنمح ایب زاند اوبہملس رضحت اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنر وگایہ دےیت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص

ونب اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر ےک رھگاونں ںیم رتہبنی رھگاہن یبن اجنر اک رھگاہن ےہ رھپ ینب دبعااللہش رھپ ونب احرث نب زخرج رھپ 



 

 

اسدعہ اک افر ااصنر ےک بس رھگاونں ںیم ریخ ےہ رضحت اوبہملس ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبادیس ےن رفام ا ایک ںیم ر اؽ اہلل رپ تمہت اگل 

ےنہک   وہں ارگ ںیم وھجاٹ وہات وت ےلہپ ںیم اینپ وقؾ یبن اسدعہ اک انؾ اتیل ہی ابت رضحت دعس نب ابعدہ کت یچنہپ وت اںیہن اوسفس وہا افراتکس

ےگل ہک مہ اچرفں رھگاونں ےک آرخ ںیم وہ ےئگ  م ولگ ریمے دگوہ رپ زنی وسک ںیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم اجات وہں آپ یلص 

 ےس ابت رکات وہں رضحت لہس ےک ےتجیھب ےن اہک ایک آپ ر اؽ اہلل یک ابت رد رکےن ےک ےئل اج رےہ ںیہ احالہکن اہلل ہیلع فملس

ر اؽ اہلل وت ز ادہ اجےتن ںیہ آپ ےک ےئل اکیف ںیہن ےہ  م اچر ںیم ےس وچےھت ربمن رپ وہ رھب رضحت دعس فاسپ ولٹ زپے افر 

  اجےتن ںیہ افر اوہنں ےن اےنپ دگوہ ےس زنی وھکےنل وک مکح دے د ا۔رفامےن ےگل اہلل افر اس ےک ر اؽ یہ ز ادہ رتہب

 ییحی نب ییحی یمیمت، ریغمہ نب دبعارلنمح ایب زاند اوبہملس رضحت اوبادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

     1929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ ًلی ب٩ بَح ابوزاؤز رحب ب٩ طساز یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوس٤٠ہ ابواسیس انؼاری :  راوی

ًَلٔیِّ  ٤ِزُو ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠َةَ َحسَّ ٕ َحسَّ ثْٔر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی   ٕ از ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ ثَىٔی أَبُو َزاُوَز َحسَّ أَ٪َّ أَبَا  ب٩ِٔ بََِحَٕحسَّ

 َ و٢ُ َخِْرُ اِِل ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ِنَؼارٔ أَِو َخِْرُ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ ب٤ِٔٔث١ٔ أَُسِیٕس اِِلَِنَؼارٔیَّ َحسَّ

٨ًَِطُ  سٔ ب٩ِٔ ًَُباَزَة َرضَٔی اہللُ  ٌِ َة َس ٥َِٟ یَِذَُکِ ٗٔؼَّ ورٔ َو  َحٔسیثٔض٥ِٔ فٔی ذَِٔکٔ اٟسُّ

ہنع ااصنری ایبؿ رمعف نب یلع نب یرح اوبداؤد رحب نب دشاد ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس اوبادیس ااصنری رضحت ادیس ریض اہلل اعتٰیل 

وکرہ رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت رتہبنی ااصنر  ا رفام ا ااصنر اک رتہبنی رھگاہن افر رھپ ذم

 دحثی یک رطح دحثی ذرک یک نکیل اس ںیم رضحت دعس نب ابعدہ ےک فاہعق اک ذرک ںیہن ےہ۔

 اؤد رحب نب دشاد ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس اوبادیس ااصنریرمعف نب یلع نب یرح اوبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےک رھگاونں ںیم ےس رتہب رھگاےن ےک ایبؿ ںیم

     1930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ  :  راوی



 

 

 ب٩ ٣شٌوز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

وُب  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َو ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ  و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس

ا أَبَا صَُزیِزَ  ٌَ ٕ َس٤ٔ وز ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ا٢َ أَبُو َس٤َ٠ََة َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ َّی ٔطَضإب  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ َة َي

 ًَ ٥ِ یَااہللُ  ٌَ اُٟوا َن َٗ ٔ زُورٔ اِِلَِنَؼارٔ  ث٥ُُِٜ بَٔدِْر ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن أَُحسِّ ًَٔوی٥ٕ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ َوصَُو فٔی ٣َِح٠ٕٔص  ا٢َ َرُسو٢ُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٗ َرُسو٢َ اہللٔ 

اُٟوا ث٥َُّ ٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ ا َٗ ًَِبسٔ اِِلَِطَض١ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َُو  ًَ َّی اہللُ  اُٟوا ث٥َُّ ٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ث٥َُّ ب٨َُو ا٨َّٟحَّارٔ  َٗ ہللٔ 

اُٟوا ث٥َُّ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ ب٨َُو َسأًَسَة  َٗ اُٟوا ث٥َُّ ٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟدزَِرٔد  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ا ا٢َ ث٥َُّ ب٨َُو ا ا٢َ ث٥َُّ فٔی ک١ُِّ َٗ َٗ  ٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

ٍٔ حَْٔن َسِمَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ زُورٔ  ا٢َ أ٧ََِح٩ُ آَٔخُ اِِلَِربَ َ٘ َٓ ّبا  ـَ ِِ ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة ٣ُ ٌِ ا٦َ َس َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِِلَِنَؼارٔ َخِْْر  ًَ َّی اہللُ  ل

ُط رَٔجا٢ْ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أََراَز لَِکَ َٓ ِو٣ٔطٔ اِج٠ِٔص أَََّل َتزَِضی أَِ٪ َسِمَّ َرُسو٢ُ اہللٔ  َزاَرص٥ُِ  َٗ  ٩ِ٣ٔ

ثَرُ ٤٣َّٔ  ِٛ ٥ِ٠َ ُيَش٥ِّ أَ َٓ ٩ِ٤َ َتَزَک  َٓ ًَّٟٔی َسِمَّ  ورٔ ا ٍٔ اٟسُّ ٥ِ فٔی اِِلَِربَ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َزاَر ًَ َّی اہللُ  ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة َػل ٌِ َٓا٧َِتَهی َس ٩ِ َسِمَّ 

٦ٔ َرُسو٢ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ًَِ لَِکَ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

رمعف اندق دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد رضحت 

 آپ یلص اہلل ہیلع اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن املسمونں یک اکی ڑبی امجتع ںیم رشتفی رفام ےھت

فملس ےن رفام ا ایک ںیم ںیہمت ااصنر اک رتہبنی رھگاہن ہن اتبؤں احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ  ی اہں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رھپ ونب اجنر اک فملس ےن رفام ا ینب دبعااللہش احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رھپ وکاسن رھگاہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

رھگاہن احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رھپ وکؿ اس رھگاہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ونب احرث نب زخرج اک رھگاہن 

ایک رھپ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رھپ وکاسن رھگاہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ینب اسدعہ اک رھگاہن احصہب ےن رعض 

وکاسن رھگاہن اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااصنر ےک بس رھگفں ںیم ریخ ےہ رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےصغ ںیم ڑھکے وہ ےئگ افر ےنہک ےگل ہک ایک مہ اچرفں ےک آرخ ںیم ںیہ بج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ؿ ےک رھگاےن اک انؾ ایل وت اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےک رفامؿ رپ ارتعاج رکان اچاہ وت اؿ یک مسق ےک آدویمں ےن اؿ ےس ہک ھٹیب اجؤ ایک ےن ا

 م اس ابت ےس رایض ںیہن وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہمترے رھگاےن اک انؾ اچر رھگاونں ںیم ایل ےہ افر تہب ےس 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک وھچڑ د ا افر اؿ اک انؾ ںیہن ایل وت رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ  رھگاےن ا ےس ںیہ ہک

 اہلل ےس ابت رکےن ےس رک ےئگ۔

رمعف اندق دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب اہشب اوبہملس دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع نب وعسمد  :  رافی



 

 

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااصنر ےس ااھچ ولسک رکےن اک ایبؿ ۔

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ااصنر ےس ااھچ ولسک رکےن اک ایبؿ ۔

     1931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ بظار اب٩ ْعْعہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

َة َو  َْعَ ٩ًَِ اب٩ِٔ َْعِ ا  ٌّ إر َج٤ٔی َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ِٔمُّ َو٣َُح٤َّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ـَ َحسَّ ُى ٠َِٟٔحِض ِٔ ثَىٔی ا٠َّٟ ِٔمِّ َحسَّ

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٩ًَِ یُو٧َُص ب٩ِٔ ًُبَِیٕس  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ َْعَ ُس ب٩ُِ َْعِ ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ٍَ َجزٔیز ِجُت ٣َ ا٢َ ََخَ َٗ

َٟطُ ََّل  ٠ُِت  ُ٘ َٓ کَاَ٪ َیِدُس٣ُىٔی  َٓ َِٟبَحلٔیِّ فٔی َسرَفٕ  ِبٔس اہللٔ ا ًَ  ِٔ َّی اہللُ َت ٍُ بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َرأَیُِت اِِلَِنَؼاَر َتِؼ٨َ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ

َّی َواب٩ُِ َبظَّ  ٤َُِٟثى َِٟیُت أَِ٪ ََّل أَِػَحَب أََحّسا ٨ِ٣ُٔض٥ِ إَّٔلَّ َخَس٣ُِتُط َزاَز اب٩ُِ ا ٥َ َطِیّئا آ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َ ب ِٛ رَ إر فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا َوکَاَ٪ َجزٔیْز أَ

إر أََس٩َّ ٩ِ٣ٔ أ٧ََٕص  ا٢َ اب٩ُِ َبظَّ َٗ  ٩ِ٣ٔ أ٧ََٕص َو

رصن نب یلع دمحم نب ینثم انب اشبر انب رعرعہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رجری نب دبعاہلل 

 اؿ ےس رعض ایک آپ ا ےس ہن رکںی وت اوہنں یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اکی رفس ںیم ت ال فہ ریمی دختم رکےت ےھت ںیم ےن

ےن رفام ا ںیم ےن ااصنر وک ر اؽ اہلل یک دختم رکےت داھکی وت ںیم ےن مسق اھکیئ ہک ںیم بج یھب ااصنر ےس یسک ےک اسھت وہں اگ وت 

ری رضحت اسن ریض ںیم اس یک دختم رکفں اگ انب اشمع افر انب اشبر ےن اینپ رفا ات ںیم ہی اافلظ زادئ ےہک ںیہ ہک رضحت رج

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس ڑبے ےھت۔

 رصن نب یلع دمحم نب ینثم انب اشبر انب رعرعہ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیمہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوذر ہساب ب٩ خاٟس اززی س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ح٤یس ب٩ ہًل٢ ًبساہلل ب٩ ػا٣ت :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ  ٤َُِِْٟٔرةٔ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ا٢َ أَبُو َذٓرٕ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت   ب٩ِٔ اٟؼَّ

اُر ُرََفَ اہللُ َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٔ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َََٟضا اہللُ  َٗ  ََٟضا َوأَِس٥ُ٠َ َسا

دہاب نب اخدل ازدی امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا ہلیبق 

 افغر یک اہلل ےن ترفغت رفام دی افر ہلیبق املس وک اہلل اعتیل ےن اچب ایل۔

 ؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذردہاب نب اخدل ازدی امیلس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1933    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اب٩ ٣ہسی اب٩ ٣ثىی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ،  :  راوی

 ابو٤ًزا٪ جونی ًبساہلل ب٩ ػا٣ت ابوذر حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ َوارٔیز َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِضسٔٓیٕ  ا  ٌّ إر َج٤ٔی َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا یُّ َو٣َُح٤َّ

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔیَحسَّ ا٣ٔٔت  ا٢َ لٔی  ٟؼَّ َٗ ا٢َ  َٗ َذٓرٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ١ِ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ِو٣ََک  َٗ ٥َ ائِٔت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اُر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ٤َََٟضا اہللُ َؤُ ا٢َ أَِس٥ُ٠َ َسا َٗ  ٥َ

ََٟضا  ُرََفَ اہللُ 

نب اشبر انب دہمی انب ینثم دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم دیبع اہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم، ا

فر اوبذر رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اراشد رفام ا وت اینپ وقؾ ےک اپس اج ا

ام ا ےہ ہک ہلیبق املس وک اہلل اعتیل ےن اچب ایل افر ہلیبق افغر یک اہلل اعتیل ےن ترفغت اؿ ےس  ہہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

 رفام دی۔

دیبعاہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم، انب اشبر انب دہمی انب ینثم دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب  :  رافی



 

 

 اصتم اوبذر رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ابوزاؤز حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س  :  راوی

َبُة فٔی صََذا اِْلِٔس  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ  ٨َاز

  اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔دمحم نب ینثم، انب اشبر اوبداؤد رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک

 دمحم نب ینثم، انب اشبر اوبداؤد رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  داع ےک ایبؿ ںیمہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک

     1935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار سویس ب٩ سٌیس اب٩ ابی ٤ًز ًبساٟوہاب ث٘فی ایوب ٣ح٤س ب٩ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

س ب٩ زیاز ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ٨ًہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٣ح٤

 ب٩ رآٍ طبابہ ورٗا ابوز٧از اْعد ابوہزیزہ یح

ِبُس  ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  إر َوُسَویُِس ب٩ُِ َس َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب  فٔیُّ  َ٘ َِٟوصَّأب اٟثَّ  ا

ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٕس  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٔس ب٩ِٔ زٔیَازٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ اُئ ٣َِضٔسٓیٕ  َٗ ثَىٔی َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َة ح و َحسَّ

ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُبا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ِبٔس اہللٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َزَة ح و َحسَّ

ٕ ح  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ص٤َُا  ًَأػ٥ٕ لِٔکَ ٩ًَِ أَبٔی  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٕ َو ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر و َحسَّ

 ُ ٕ ک ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ا٢َ أَِس٥ُ٠َ َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ُّ٠

ََٟضا اُر ُرََفَ اہللُ  َٔ ٤َََٟضا اہللُ َؤُ  َسا



 

 

دمحم نب  دمحم نب ینثم، انب اشبر  ادی نب دیعس انب ایب رمع دبعاولاہب یفقث اویب دمحم نب اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب اعمذ ایب

 ینثم دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف ابشہب فراق اوبزاند ارعج اوبرہریہ ییحی نب

بیبح، رفح نب ابعدہ، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبع نب دیمح اوباعمص، انب رججی، ہملس نب یبیش نسح نب انیع لقعم نب اوبزریب، 

اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اسری دنسفں ےک اسھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  رضحت

 ےن رفام ا ہلیبق املس وک اہلل اعتیل ےن اچب ایل افر ہلیبق افغر یک اہلل اعتیل ےن ترفغت رفام دی۔

یب رمع دبعاولاہب یفقث اویب دمحم نب اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذ دمحم نب ینثم، انب اشبر  ادی نب دیعس انب ا :  رافی

 ریہ حیایب دمحم نب ینثم دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، دمحم نب ز اد اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف ابشہب فراق اوبزاند ارعج اوبرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسی، خثی٥ ب٩ ْعاک حرضت ابوہز :  راوی  یزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحشْن ب٩ رحیث،ٓ 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  إک  ٩ًَِ ُخَثِی٥ٔ ب٩ِٔ ْٔعَ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یِٕث َحسَّ ثَىٔی حَُشُِْن ب٩ُِ رُحَ َّی و َحسَّ َزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َُ اُر  َٔ ٤َََٟضا اہللُ َؤُ ا٢َ أَِس٥ُ٠َ َسا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّ َوَج١َّ اہللُ  ًَز ََٟضا اہللُ  ا َٗ  ٩ِٜٔ ٠َُِٗضا َوَل ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔن َضا أ٣ََا إ َٟ  رَفَ اہللُ 

نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، میثخ نب رعاک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہلیبق افغر یک اہلل اعتیل ےن ترفغت رفام دی اس ںیم ہی ںیہن اہک ہکلب اہلل زعفلج ےن فملس ےن رفام ا ہلیبق املس وک اہلل اعتیل ےن اچب ایل افر 

 اس رطح رفام ا ےہ۔

 نیسح نب رحثی، لضف نب ومیس، میثخ نب رعاک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، ٟیث، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ح٨و٠ہ ب٩ ًلی حرضت خٔاٖ ب٩ ای٤اء ُٔاری :  راوی

 َ ث ٩ًَِ َحسَّ ًَلٓٔیٕ  ٩ًَِ َح٨َِو٠ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ أَبٔی أ٧ََٕص  ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٔ َحسَّ اصٔز ٖٔ ب٩ِٔ إٔی٤َِاَئ ىٔی أَبُو اٟلَّ ا َٔ  ُخ



 

 

 ٩ِ ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َػًَلةٕ ا٠َُّٟض٥َّ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ ًََؼِوا اہللَ  ا َة  َواَ٪ َوًَُؼیَّ ِٛ ًًِّل َوَذ بَىٔی ِٟٔحَیاَ٪ َورٔ

٤َََٟضا اہللُ  ََٟضا َوأَِس٥ُ٠َ َسا اُر ُرََفَ اہللُ  َٔ َٟطُ ُٔ  َوَرُسو

اوباطرہ انب فبہ، ثیل، رمعاؿ نب ایب اسن، ہلظنح نب یلع رضحت افخػ نب اامیء افغری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی امنز 

ت ہ رپ تنعل رفام اوہنں ےن اہلل افر اس ےک ر اؽ یک ان رفامین یک ےہ افر اہلل اعتیلںیم
  اراشد رفام ا اے اہلل ینب ایکؿ ر ل زوکاؿ افر عص

 ےن ہلیبق افغر یک ترفغت رفام دی ےہ افر ہلیبق امالؾ وک اچب ایل ےہ۔

 ت افخػ نب اامیء افغریاوباطرہ انب فبہ، ثیل، رمعاؿ نب ایب اسن، ہلظنح نب یلع رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤ٌی١ ب٩ جٌرف ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ا٢َ یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َویَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ا و 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًََُز َي َّطُ َس٤ٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر أ٧َ  ٩ًَِ رَفٕ  ٌِ ََٟضا ب٩ُِ َج اُر ُرََفَ اہللُ  َٔ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٔ

ةُ  ٤َََٟضا اہللُ َوًَُؼیَّ َٟطُ  َوأَِس٥ُ٠َ َسا  ًََؼِت اہللَ َوَرُسو

رفامےت  ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی، اامسلیع نب رفعج دبعاہلل نب دانیر عمس رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

دی افر ہلیبق امالؾ اک اہلل اعتیل ےن اچب ںیہ ہک آپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہلیبق افغر یک اہلل اعتیل ےن ترفغت رفام 

ت ہ ےن اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک ان رفامین یک ےہ۔
 ایل افر ہلیبق عص

 ییحی نب ییحی، ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ییحی نب ییحی، الیعمس نب رفعج دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ٟوہاب ًبیساہلل ٤ًز ب٩ سواز اب٩ وہب، اسا٣ہ زہْر ب٩ رحب، ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ اب٩ ٣ثىی ًبسا :  راوی

 ابزاہی٥، ب٩ سٌس ابوػاٟح ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ًَِزُو بِ  ث٨ََا  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ح و َحسَّ َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ازٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَُسا٣َُة ح و َحسَّ ٩ُ َسوَّ

 َ ث ٕس َحسَّ ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ٕب َوا ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ُض٥ِ  ٩ًَِ َػأٟٕح ک٠ُُّ ٨َا أَبٔی 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ َّی اہللُ ٧َآ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث َػأٟٕح َوأَُسا٣ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ا٢َ َذَٟٔک  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب ینثم دبعاولاہب دیبع اہلل رمع نب  ااد انب فبہ، ااسہم زریہ نب رحب، ولحاین دبع

انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ افر اصحل افر ااسہم 

 یک رفاتی ںیم ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ابت ربنم رپ رفامیئ

اولاہب دیبعاہلل رمع نب  ااد انب فبہ، ااسہم زریہ نب رحب، ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، نب دعس انب ینثم دبع :  رافی

 اوباصحل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿاضفلئ اک ایب :   ابب

 ہلیبق افغر فاملس ےک ےئل یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک داع ےک ایبؿ ںیم

     1940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ابوزاؤز كیاٟسی رحب ب٩ طساز یحٌی ابوس٤٠ہ ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أَ  أْعٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ثَىٔی و َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی َحسَّ  ٕ از ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا رَحِ َیأٟٔسیُّ َحسَّ بُو َزاُوَز اٟلَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ  و٢ُ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث َصُؤََّلٔئ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  زَ اب٩ُِ ٤ًََُز 

داؤد سلا ،ی رحب نب دشاد ییحی اوبہملس انب رمع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اجحج نب اشرع، اوب

یک اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکدہ ذموکرہ اسری دحوثیں 

 رطح رفاتی لقن یک ےہ

 اجحج نب اشرع، اوبداؤد سلا ،ی رحب نب دشاد ییحی اوبہملس ، انب رمع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ...ہلیبق افغر املس 

 ؿاضفلئ اک ایب :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یزیس اب٩ ہارو٪ ابو٣اٟک اطحعی ٣وسٰی ب٩ ك٠حہ حرضت ایوب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ  ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ث٨ََا َیزٔیُس َوصَُو اب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣َأٟٕک اِِلَِطَحعٔیُّ  ٕب َحسَّ ا٢َ ب٩ُِ رَحِ َٗ أَبٔی أَیُّوَب 

 َ اُر َوأ َٔ ٥َ اِِلَِنَؼاُر َو٣ُزَی٨َُِة َوُجَضِی٨َُة َؤُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَِبسٔ اہللٔ ٣ََوالٔیَّ زُوَ٪ َٗ ٍُ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ بَىٔی  ِطَح

 ا٨َّٟأض َواہللُ َوَرُسوُُٟط ٣َِوََّلص٥ُِ 

زریہ نب رحب، سیدی انب اہرفؿ اوبامکل ایعجش ومٰیس نب ہحلط رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ت ہ املس افغر اعجش افر وج دبعاہلل یک افالد ںیم ےس ںیہ ہی دفرسے ولوگں ےک العفہ ریمے ہیلع فملس ےن رفام ا ہلیبق ااصن

 

ب ہ 
خ 
ر زمہین 

 دمداگر افر اہلل افر اس ےک ر اؽ اؿ بس اک دمداگر ےہ۔

 زریہ نب رحب، سیدی انب اہرفؿ اوبامکل ایعجش ومٰیس نب ہحلط رضحت اویب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤٧ْر، ابی سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ہز٣ز اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صُز٣ُِزَ َحسَّ ٔد  ٩ِ  اِِلَِْعَ

یِْع َواِِلَِنَؼاُر َو٣ُزَی٨َُِة َوجُ  ٥َ َُقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٍُ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  اُر َوأَِطَح َٔ َضِی٨َُة َوأَِس٥ُ٠َ َؤُ

ُض٥ِ ٣َِولّی زُوَ٪ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َٟ َِٟیَص   ٣ََوالٔیَّ 

ریمن، ایب ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، دبع ارلنمح نب رہزم ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  دمحم نب دبعاہلل نب



 

 

ت ہ املس افغر اعجش دفتس ںیہ افر اؿ اک امحیتی وکیئ ںیہن

 

ب ہ 
خ 
 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ہلیبق رقشی ااصنر زمہین 

 ؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےک۔ام اا اہلل افر اس ےک ر ا

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، دبع ارلنمح نب رہزم ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہلیبق

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
  افغر املس 

     1943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ابزاہی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ٔثِ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ا٢َ ٨َا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َٗ َِٟحٔسیٔث  ََُِْر أَ٪َّ فٔی ا ٠َطُ 

 ُ٥٠ًَِ ٔف َصَذا ٓامَٔی أَ ٌِ ْس فٔی َب ٌِ  َس

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دعس نب اربامیہ، رضحت دعس

 ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دعس نب اربامیہ، رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اربامیہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ب٩ سٌس اب٩ ارہی٥ ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

رَفٕ حَ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط سَّ

َّ إٔبِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث  ُت أَبَا َس٤َ٠ََة یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ اُر َو٣ُزَی٨َُِة َو٩ِ٣َ َزاصٔی٥َ  َٔ ا٢َ أَِس٥ُ٠َ َؤُ َٗ طُ 

ٕ َو  ًَا٣ٔز اَ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة أَِو ُجَضِی٨َُة َخِْْر ٩ِ٣ٔ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ َوبَىٔی  َٔ ََُل ِْٔن أََسٕس َو َٔ َِٟح٠ٔی  ا

 اہلل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، نب دعس انب ارمیہ اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص



 

 

ت ہ ینب

 

ب ہ 
خ 
 میمت نب اعرم افر دفونں  ںوفیں ادس ہیلع فملس ےس رفاتی لقن یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہلیبق املس افغر زمہین 

 افر ہلیبق افطغؿ ےس رتہب ںیہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، نب دعس انب ارمیہ اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ حزامی ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوَحَش٩ْ  ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ َّی اہللُ  ث٨ََا  َػل أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِبْس أَِخبََرنٔی و  ًَ ا٢َ  َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ا

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ ا٢َ  َٗ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٠ًََیِ َي َّی اہللُ  طٔ َوَس٥ََّ٠ و٢ُ اہللٔ َػل

ا٢َ ُجَضِی٨َُة َو٣َ  َٗ اُر َوأَِس٥ُ٠َ َو٣ُزَی٨َُِة َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ُجَضِی٨ََة أَِو  َٔ َِٟٔ ٕس بَٔیٔسظٔ  ُص ٣َُح٤َّ ِٔ َّٟٔذی َن ٩ِ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة َخِْْر ٨ًَِٔس َوا

اَ٪  َٔ ََُل ٕئ َو َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٩ِ٣ٔ أََسٕس َوكَیِّ  اہللٔ یَِو٦َ ا

ہ زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبیتق نب دیعس، ریغم

ی ںہ اہلل ےک اہں  ماتم ےک 
 ہ 
خ
رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ ہلیبق افغر املس 

  ےس رتہب وہں ےگ۔دؿ ہلیبق ادس افطغؿ وہازؿ افر میمت

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس اف

 

ب ہ 
خ 
 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمہلیبق افغر املس 

 

 ر ہلیبق ئط

     1946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، يٌ٘وب زورقی اس٤ٌی١ يٌی٨ا٪ اب٩ ٠ًیہ، ایوب ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِوَرقٔیُّ  وُب اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٕب َوَي ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَیُّوُب  َة َحسَّ ٨َٔیأ٪ اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ



 

 

اُر َوَطِیْئ ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة َوُجَضِی٨ََة أَِو  َٔ ٥َ َِلَِس٥ُ٠َ َؤُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ِی٨ََة َو٣ُزَی٨ََِة َخِْْر َطِیْئ ٩ِ٣ٔ ُجضَ  َٗ

اَ٪ َوَصَوازَٔ٪ َوَت٤ٔی٥ٕ  َٔ ََُل َِٟ٘ٔیا٣َٔة ٩ِ٣ٔ أََسٕس َو ا٢َ یَِو٦َ ا َٗ ا٢َ أَِحٔشبُطُ  َٗ  ٨ًَِٔس اہللٔ 

اؿ انب ہیلع، اویب دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 

 
 
زریہ نب رحب، وقعیب دفرح  اامسلیع ی

ت ہ ںیم ےس ھچک افر ہلیبق زمہین ںیم ےس اہلل ےک اہں رتہبنی وہں ےگ رافی رفام ا

 

ب ہ 
خ 
ی ںہ  ا 
 ہ 
خ
 ہلیبق املس افغر افر زمہین ںیم ےس ھچک افر 

 ےتہک ںیہ ہک ریما امگؿ ےہ ہک آپ ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ ہلیبق ادس افطغؿ وہازؿ افر میمت ےس وہں ےگ۔

اؿ انب ہیلع، اویب دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، وقعیب دفرح  الیعمس :  رافی

 

 
 
  ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ابی يٌ٘وب حرضت  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ٨َا ٨َُُِسْر 

 ًَ ُث  َة یَُحسِّ ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ أَبٔی برَِکَ ًَ ُت  ٌِ وَب َس٤ٔ ُ٘ ٌِ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی َي ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ََ ب٩َِ َحابٕٔص ٩ِ أَبٔیطٔ أَ َج ٪َّ اِِلََِقَ

َِٟححٔیٔخ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َو  ُٚ ا ا َک رُسَّ ٌَ ٤ََّا بَاَي ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اَر َو٣ُزَی٨ََِة َوأَِحٔشُب ُجَضِی٨ََة َجاَئ إ َٔ ُٔ

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َّٟٔذی َطکَّ  ْس ا اُر َو٣ُزَی٨َُِة َوأَِحٔشُب ُجَضِی٨َُة َخِّْرا ٣َُح٤َّ َٔ ٥َ أََرأَیَِت إِٔ٪ کَاَ٪ أَِس٥ُ٠َ َؤُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

 ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ وا  اَ٪ أََخابُوا َوَخرٔسُ َٔ ََُل ٕ َوأََسٕس َو ًَا٣ٔز َُّض٥ِ َِلَِخَْرُ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ َوبَىٔی  َِٟیَص  إ٧ٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َو

َّٟٔذی َطکَّ  ْس ا  فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة ٣َُح٤َّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب ایب وقعیب رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ ریض اہلل

ہک رضحت ارقع نب احسب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ےس رفاتی رکےت وہےئ ایبؿ رکےت ںیہ  اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ

ی ںہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک تعیب یک ےہ ہی احویجں 
 ہ 
خ
ںیم آےئ افر رعض ایک ہک ہلیبق امالؾ افغر زمہین افر ریما امگؿ ےہ ہک 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ہلیبق املس

 

ی ںہ ےک ولگ ینب میمت افر ینب اک امؽ وچری رکےن فاےل ہ
 ہ 
خ
 افغر زمہین افر 

اعتم افر ادس افطغؿ ےس رتہب وہں وت ایک ہی اناکیم افر راسرے ںیم رںیہ ےگ رضحت ارقع ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع 



 

 

ولوگں ےس رتہب ںیہ افر فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ البہبش ہی ولگ املس ف افغر فریغہ اؿ 

 انب ایب ہبیش یک رفاتی ںیم رافی دمحم ےک کش اک ذرک ںیہن

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم نب ایب وقعیب رضحت دبعارلنمح نب ایب رکبہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، سیس بىی تی٤ی٥ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی يٌ٘وب ؿيیہارو٪ ب٩ ًبساہلل ًبساٟؼ٤س طٌبہ :  راوی

ثَىٔی َسیُِّس بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ ٣ُحَ  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ ُس ب٩ُِ  َّ٤

 ٔ٣ ٔ یُّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز يِّ َـّ وَب اٟ ُ٘ ٌِ ١ِ أَِحٔشُب َي ُ٘ ٥َِٟ َي ا٢َ َوُجَضِی٨َُة َو َٗ  ِث٠َُط َو

م دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب یبض اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی 
 

 مئ
ئ

 

ب

اہرفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل ہبعش، دیس ینب 

ت ہ ےک ابرے ںیم رافی ےن ہی ںیہن اہک ریما امگؿ ےہ۔

 

ب ہ 
خ 
 لقن رکےت ںیہ نکیل اس ںیم 

م دمحم نب دبعاہلل نب ایب وقعیب یبضاہ :  رافی
 

 مئ
ئ

 

ب

 رفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل ہبعش، دیس ینب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ایبؿ ںیم ہلیبق افغر املس 

     1949    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی ابوطٌبہ، ابی برش ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برکہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ

اُر َو٣ُزَی٨َُِة َوُجَضِی٨َُة َخِْْر ٩ِ٣ٔ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ َو٩ِ٣ٔ  َٔ ا٢َ أَِس٥ُ٠َ َؤُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِْٔن بَىٔی أََسٕس  اہللٔ َػل َٔ َِٟح٠ٔی ٕ َوا ًَا٣ٔز بَىٔی 

اَ٪  َٔ ََُل  َو

دبعارلنمح نب ایب رکبہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہلیبق رصن نب یلع اوبہبعش، ایب رشب 



 

 

ی ںہ ینب میمت افر نب اعرم افر دف  ںوفیں نب ادس افر افطعؿ ےس رتہب ںیہ۔
 ہ 
خ
 املس افغر زمہین 

 رصن نب یلع اوبہبعش، ایب رشب دبعارلنمح نب ایب رکبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ًبساٟؼ٤س ٤ًز ٧اٗس طبابہ ب٩ سوار طٌبہ، ابی برش٣ح٤س ب٩ ٣ثى :  راوی

 ِ٤ًَ ث٨َٔیطٔ  ٤َسٔ ح و َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ ًَِبٔس اہللٔ  َّی َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َحسَّ ْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ إر  ٔ َسوَّ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبُة  ٌِ  ا ُط

دمحم نب ینثم، اہرفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل رمع اندق ابشہب نب  اار ہبعش، ایب رشب رضحت ایب رشب ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ 

 ےہ۔

 ایب رشب دمحم نب ینثم، اہرفؿ نب دبعاہلل دبعادمصل رمع اندق ابشہب نب  اار ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابوبرک وٛیٍ، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک اب٩ ٤ًْر ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی برکہ :  راوی

یَ  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ َحسَّ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اَ٪   ٕ ٤ًَُِْر

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیُِت٥ِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ اُر َخِّْرا ًَ َٔ  إِٔ٪ کَاَ٪ ُجَضِی٨َُة َوأَِس٥ُ٠َ َؤُ

ًَا٣ٔ  اَ٪ َو َٔ ََُل ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ وا ٩ِ٣ٔ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ َوبَىٔی  ِس َخابُوا َوَخرٔسُ َ٘ َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ َة َو٣َسَّ بَٔضا َػِوَتُط  ٌَ َؼ ٌِ ٔ ب٩ِٔ َػ ز

اُر  َٔ یِٕب أََرأَیُِت٥ِ إِٔ٪ کَاَ٪ ُجَضِی٨َُة َو٣ُزَی٨َُِة َوأَِس٥ُ٠َ َؤُ َُّض٥ِ َخِْْر َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی َُکَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ 

 فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل انب ریمع دبعارلنمح نب ایب رکبہ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبرکب

ت ہ املس افغر ینب میمت افر ینب دبعاہلل نب افطغؿ افر 

 

ب ہ 
خ 
اعرم نب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہمتری ایک راےئ ےہ ہک ارگ ہلیبق 



 

 

صعہ ےس رتہب وہں افر آپ یلص اہلل ہیلع
طع

فملس ےن اینپ آفاز وک دنلب رفام ا احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رھپ وت فہ ولگ اناکیم  

 افر راسرے ںیم وہں ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا الب ہبش فہ اؿ ےس رتہب ںیہ۔

 یب رکبہاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبرکب فعیک، ایفسؿ، دبعاکلمل انب ریمع دبعارلنمح نب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ اسحاٚ ابوًوا٧ہ، ٣ِْرہ ًا٣ز ، حرضت ًسی ب٩ حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُِْٔرَة  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َٙ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ أََتیِ  َحسَّ َٗ ُت ًَسٔیِّ ب٩ِٔ َحات٥ٕٔ 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت َوِجَط َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ـَ ٕة بَیَّ َٗ ٢َ َػَس ا٢َ لٔی إٔ٪َّ أَوَّ َ٘ َٓ أب  َِٟدلَّ ُة كَیِّٕئ  ٤ًََُز ب٩َِ ا َٗ َوُوُجوَظ أَِػَحابٔطٔ َػَس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ٔجئَِت بَٔضا إ

نب ااحسؼ اوبتواہن، ریغمہ اعرم ، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت رمع نب زریہ نب رحب، ادمح 

اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ا وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس رفام ا بس ےس الہپ فہ دصہق سج ےن ر اؽ اہلل 

ہیلع فملس ےک احصہب ےک رہچفں وک ونمر رک د ا اھت فہ ہلیبق یط ےک دصہق اک امؽ اھت ےسج ےل رک ںیم یلص اہلل ہیلع فہملس افر آپ یلص اہلل 

 ر اؽ اہلل یک دختم ںیم آ ا اھت ۔

 زریہ نب رحب، ادمح نب ااحسؼ اوبتواہن، ریغمہ اعرم ، رضحت دعی نب اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوز٧از اْعد ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ا :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٤َُِِْٟٔرةُ ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ا ِی١ُ َحسَّ َٔ ٔس٦َ اٟلُّ َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ  َ٘ َٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اصِٔس َزِوّسا  َوأَِػَحابُُط  َ٘ َٓ َِٜت َزِوْض  ٘ٔی١َ َص٠َ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َُ اہلَل  اِز َٓ ِت َوأَبَِت  رَفَ َٛ ِس  َٗ َزِوّسا 



 

 

 َوائِٔت بٔض٥ِٔ 

ییحی نب ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح اوبزاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لیفط افر اؿ ےک اسیھت آےئ 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ دفس ےن رفک ایک ااکنر رک د ا ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ رپ دب داع رفامیئ رھپ اہک اجےن  اوہنں

 اگل ہک اب فہ الہک وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام اے اہلل دفس وک دہاتی اطع رفام افر اؿ اک امالؾ یک رطػ ےل۔

 ، ریغمہ نب دبعارلنمح اوبزاند ارعج اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1954    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ٣ِْرہ حارث ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٣َُِْٔرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  أَبُو صَُزیَِزَة ََّل أََزا٢ُ أُحٔبُّ بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ  َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٥َ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ ص٥ُِ أََطسُّ ٩ِ٣ٔ ثًََلٕث َس٤ٔ ُ٘ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

ا٢َ َوَجائَِت  َٗ ا٢ٔ  جَّ ًَلَی اٟسَّ ًٔی  ْة  أ٣َُّ ا٢َ َوکَا٧َِت َسبٔیَّ َٗ ِو٨َ٣ٔا  َٗ اُت  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَٔذظٔ َػَس ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ اتُُض٥ِ  َٗ َػَس

َٟٔس إِٔس٤َ  ََّضا ٩ِ٣ٔ َو َٓإ٧ٔ ًِتٔ٘ٔیَضا  ٥َ أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَائَٔظَة   ٌٔی١َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٨ًَِٔس 

 نب دیعس، رجری، ریغمہ احرث ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق

ےس یبن میمت ےک ابرے ںیم نیت ابںیت  ین ںیہ نج یک فہج ےس ںیم ہشیمہ اؿ ےس تبحم رکات وہں ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص 

رفام ا فہ ولگ ریمی اتم ںیم ےس بس ےس ز ادہ تخس داجؽ رپ ںیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت  اہلل ہیلع فملس ےن

ںیہ ہک اؿ ےک دصاقت ںیہ رافی ےتہک ںیہ ہک ایہن ںیم ےس رضحت دسی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس اکی ابدنی یھت وت 

یض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفام ا اےس آزاد رک دف ویکہکن ہی رضحت اامسلیع یک افالد ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ر

 ےس ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، ریغمہ احرث ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1955    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٤ًارہ ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔیطٔ  ا٢َ ََّل أََزا٢ُ أُحٔبُّ بَ  و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََة  ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ َس ثًََلٕث ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌِ ىٔی َت٤ٔی٥ٕ َب

ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َ  وَُٟضا ٓٔیض٥ِٔ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ  طُ َس٤ٔ

زریہ نب رحب، رجری، امعرہ ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس ینب میمت ےک 

ابرے ںیم نیت ابںیت  ین ںیہ سج ےک دعب ےس ںیم ہشیمہ ینب میمت ےس تبحم رکےن اگل وہں رھپ اس ےک دعب ذموکرہ دحثی یک رطح 

 رفاتی ذرک یک۔

  نب رحب، رجری، امعرہ ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 

ت ہ اعجش زمہین میمت دفس افر ہلیبق ئط

 

ب ہ 
خ 
 ہلیبق افغر املس 

     1956    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز برکاوی ٣ش٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ ٣ازنی ا٣ا٦ ٣شحس زاؤز طٌيی، ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٤َِٟازٔن ٤ََة ا َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا ٣َِش٤َ٠َُة ب٩ُِ  اؤیُّ َحسَّ َِٟبرِکَ ث٨ََا َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٩ًَِ و َحسَّ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا َزاُوزُ  یُّ إ٣َٔا٦ُ ٣َِشحٔٔس َزاُوَز َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی بَىٔی َت٤ٔی٥ٕ  ًَ َّی اہللُ  ُتُض٩َّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ ثًََلُث خَٔؼا٢ٕ َس٤ٔ َٗ َٚ  أَبٔی صَُزیَِزَة  ُس َوَسا ٌِ ُض٥ِ َب ََّل أََزا٢ُ أُحٔبُّ

َِٟحٔسیَث بَٔضَذا ا ا٢َ ا جَّ ٥ِ یَِذَُکِ اٟسَّ َٟ ٤ًََِٟلح٥ٔٔ َو ا٢َ ص٥ُِ أََطسُّ ا٨َّٟأض َٗٔتاَّّل فٔی ا َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ىَی  ٌِ ٤َِٟ 

 احدم نب رمع رکبافی ہملسم نب ہمقلع امزین اامؾ دجسم داؤد یبعش، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص

  نج یک فہج ےس ںیم اؿ ےس ہشیمہ تبحم رکےن اگل وہںاہلل ہیلع فملس ےس ینب 
 
ب

 

 ت
ضلب

 

د

 میمت ےک ابرے ںیم انس نیت 

 احدم نب رمع رکبافی ہملسم نب ہمقلع امزین اامؾ دجسم داؤد یبعش، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رتہبنی ولوگں ےک ایبؿ ںیم



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رتہبنی ولوگں ےک ایبؿ ںیم

     1957    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٠٣َ ثَىٔی رَحِ ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَب ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

 ٔ َِٟحاص دَٔیاُرص٥ُِ فٔی ا َٓ ازَٔ٪  ٌَ ا٢َ َتحُٔسوَ٪ ا٨َّٟاَض ٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُٓ٘ٔضوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ إَٔذا  ٠ٔیَّةٔ خَٔیاُرص٥ُِ فٔی اِْلِٔسًَل٦

ارٔ ا٨َّٟ  ٍَ ٓٔیطٔ َوَتحُٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ رٔشَ َ٘ ِب١َ أَِ٪ َي َٗ َٟطُ  صُُض٥ِ  ٔ أََِکَ ٔ ا٨َّٟأض فٔی صََذا اِِل٣َِز ِتٔی َوَتحُٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ َخِْر َّٟٔذی َیأ َِٟوِجَضِْٔن ا أض َذا ا

 َصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ َوَصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ 

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن رفام ا  م ولوگں وک دعماینت اسیج اپؤ ےگ زامہن اجتیلہ ںیم وج ولگ رتہبنی ےھت زامہن امالؾ ںیم یھب فہ ولگ رتہبنی وہں ےگ 

ھجمس احلص رکںی افر  م امالؾ ےک اعمےلم ںیم ولوگں ںیم ےس رتہب اس آدیم وک اپؤ ےگ وج امالؾ الےن ےس ےلہپ اس  ہکبج فہ دنی ںیم

ےس ز ادہ رفنت رکات وہ افر  م ولوگں ںیم ےس دب رتنی اس آدیم وک اپؤ ےگ وج دف راخ آدیم وہں وج اؿ ےک اپس اکی رخ ےل رک آات ےہ 

 ےہ۔ افر اؿ ےک اپس دفرسا رخ ےل رک آات

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رتہبنی ولوگں ےک ایبؿ ںیم

     1958    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ حزامی ابوز٧از اْعد حرضت  :  راوی  ً زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٤ًارہ ابوزرًة ابوہزیزہ، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ب٩

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٤َُِِْٟٔرةُ َحسَّ ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ َة 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیُّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتحُٔسوب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ  َ٪  َػل

 ٔ ٔد َتحُٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ َخِْر َة َواِِلَِْعَ ًَ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث أَبٔی ُزِر ازَٔ٪ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اٟزُّصِزٔیِّ  ٌَ أِٔ٪ ا٨َّٟاَض ٣َ ا٨َّٟأض فٔی صََذا اٟظَّ



 

 

ٍَ ٓٔیطٔ  َ٘ َّی َي اصَٔیّة َحً َٟطُ ََکَ ص٥ُِ   أََطسَّ

 اوبرہریہ، ہبیتق نب

 

 دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل زریہ نب رحب، رجری، امعرہ اوبزرعة

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م ولوگں وک دعماینؿ اسیج اپؤ ےگ زرہی یک دحثی یک رطح 

 ےس امالؾ الےن ےک اعمہلم ںیم ولوگں ںیم ےس ےہ  ااےئ اس ےک ہک اوبزرہع افر ارعج یک رفاتی ںیم ےہ ہک  م ولوگں ںیم

 رتہبنی اس آدیم وک اپؤ ےگ وج امالؾ الےن ےس ےلہپ اس ےس ز ادہ رفنت رکات وہ۔

 اوبرہریہ، ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 

زریہ نب رحب، رجری، امعرہ اوبزرعة

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1959    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كَاُوٕض  َة ح َو

ا٢َ أََحُسص٤َُا َػأُٟح نَٔش  صَُزیَِزةَ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخِْرُ نَٔشإئ َرٛٔبَِن اِْلٔب١َٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ یِٕع و  أئ َُقَ

 ٔ ًَلَی َزِوٕد فٔی َذأت یَسٔظ ًَاُظ  ٔ َوأَِر زٔظ َِ ًَلَی یَتٔی٥ٕ فٔی ٔػ یِٕع أَِح٨َاُظ   اِْلََخُ نَٔشاُئ َُقَ

 ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رتہبنی انب

تورںیت افوٹنں رپ  اار وہےن فایل ںیہ رافویں ںیم ےس اکی رافی ےن اہک ہک فہ رقشی یک کین تورںیت ںیہ افر دفرسے رافی ےن ہک 

  وھچےٹ وچبں رپ بس ےس ز ادہ رہمابؿ ںیہ افر اےنپ اخفدنفں ےک امؽ یک ز ادہ افحتظ رکےن فایل ںیہ۔رقشی یک فہ تورںیت وج اےنپ

 انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس سٔیا٪، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٥َ َواب٩ُِ  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َیِب٠ُ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ أَبٔی اٟز٧َِّاز

 َ ًَل ًَاُظ  ا٢َ أَِر َٗ َّطُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ََُِْر أ٧َ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ یَِب٠ُ َٟ كَاُوٕض  ١ِ یَتٔی٥ٕ ی َو ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٔ َو زٔظ َِ  ٕس فٔی ٔػ

رمعف اندق ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انب اطؤس اےنپ ابپ ےس رفاتی 

 اک ظفل ںیہن۔ رکےت ںیہ رکےت وہےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک نکیل اس رفاتی ںیم میتی

 رمعف اندق ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ ٤َُش َحسَّ َٗ یَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة 

یِٕع َخِْرُ نَٔشإئ َرٛٔبَِن اِْلٔب١َٔ أَِح٨َا و٢ُ نَٔشاُئ َُقَ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ًَلَی َس٤ٔ ًَاُظ  ١ٕ َوأَِر ِٔ ًَلَی كٔ ُظ 

ًَلَی  و٢ُ أَبُو صَُزیَِزَة  ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٔ مُّ َزِوٕد فٔی َذأت یَٔسظ َٗ ٌّْٔرا  ِب ٣َزَِی٥ُ ب٨ُِٔت ٤ًَِٔزاَ٪ َب َٛ ٥ِ َتزِ َٟ َٔک َو ٔ ذَٟ  إٔثِز

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 فایل توروتں ںیم بس ےس رتہبنی ںیہ افر وچبں رپ بس ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ںیہ ہک رقیشی تورںیت افوٹنں رپ  اار وہےن

ےس ز ادہ رہمابؿ افر اےنپ اخفدنفں ےک امؽ یک افحتظ رکےن فایل ںیہ اس رفاتی ںیم ےک ایبؿ رکےن ےک دعب رضحت اوبرہریہ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ےھت ہک رضحت رممی تنب رمعاؿ افٹن رپ یھبک  اار ںیہن وہںیئ

 نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رحہلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     1962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ًَِبْس أَِخبََر٧َا و  ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا اٟزَّزَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخَلَب أ٦َُّ صَ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َِٟت یَا َرُسو٢َ اٟزُّصِزٔیِّ  ا َ٘ َٓ ا٧ٕٔئ ب٨َِٔت أَبٔی كَأٟٕب 

بٔرُِت َولٔی ًَٔیا٢ْ  َٛ ِس  َٗ ِّی  ٔن َُِْرَ اہللٔ إ ٥َ َخِْرُ نَٔشإئ َرٛٔبَِن ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ 

 ٔ زٔظ َِ َٟٕس فٔی ٔػ ًَلَی َو ا٢َ أَِح٨َاُظ  َٗ َُّط   أ٧َ

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص  دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبع انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ،

اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اؾ اہین تنب ایب اطبل یک اکنح اک اغیپؾ وجھبا ا وت رضحت اؾ اہین ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم وت وبڑیھ 

 تورنیت  اار وہےن فایل ںیہ افر رھپ وہ یکچ وہں افر ریمے وھچےٹ وھچےٹ ےچب ںیہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رتہبنی

 ویسن یک رفاتی یک رطػ دحثی ذرک یک رصػ یظفل رفؼ ےہ رتہمج فیہ ےہ۔

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبع انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رقیشی توروتں ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس اب٩ رآٍ ًبس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ِبُس اٟزَّ  ًَ ًَِبْس أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا زَّ

ٔ ب٩ِٔ  ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠َِیطٔ  كَاُوٕض  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  طٕ  ٨َ٣ُبِّ

ًَلَی َز  ًَاُظ  ٔ َوأَِر زٔظ َِ َٟٕس فٔی ٔػ ًَلَی َو یِٕع أَِح٨َاُظ  ٥َ َخِْرُ نَٔشإئ َرٛٔبَِن اِْلٔب١َٔ َػأُٟح نَٔشأئ َُقَ ٔ َوَس٠َّ  ِوٕد فٔی َذأت یَٔسظ

انب راعف دبع دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص  دمحم نب راعف دبع نب دیمح

اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا افوٹنں رپ  اار وہےن فایل توروتں ںیم بس ےس رتہبنی تورںیت رقیشی تورںیت ںیہ وج ہک وھچےٹ وچبں 

 افحتظ رکےن فایل ںیہ۔ رپ رہمابؿ افر اےنپ اخفدنفں ےک امؽ یک

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبع دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم رقیشی توروتں ےک اضفلئ

     1964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥ اوزی خاٟس اب٩ ٣د٠س س٠امی٪ اب٩ بًل٢ سہی١ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َخأْٟس يَ  ٜٔی٥ٕ اِِلَِوزٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َح ثَىٔی َحسَّ ُ٪ َوصَُو اب٩ُِ بًَٔل٢ٕ َحسَّ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ىٔی اب٩َِ ٣َِد٠َٕس َحسَّ ٌِ

ٕ صََذا ٤َز ٌِ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   َسَواّئ  ُسَضِی١ْ 

ؿ انب البؽ لیہس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی اخدل انب دلخم امیلس

 دحثی یک رطح اس رطےقی ےس رفاتی لقن یک ےہ۔

 ادمح نب امثعؿ نب میکح افدی اخدل انب دلخم امیلسؿ انب البؽ لیہس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایب

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایبؿ ںیم

     1965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ًبساٟؼ٤س ح٤از اب٩ س٤٠ہ ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ىٔی اب٩َِ َس٤َ٠ََة  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ َّی َحسَّ ٩ِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟحزَّاحٔ َوبََِْن أَبٔی ك٠ََِحةَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آخَی بََِْن أَبٔی ًُبَِیَسَة ب٩ِٔ ا  اہللُ 

اجحج نب اشرع، دبعادمصل امحد انب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رجاح افر رضحت اوبہحلط ےک درایمؿ آسپ ںیم اھبیئ اچرہ اقمئ رکا ا اھت۔

 اجحج نب اشرع، دبعادمصل امحد انب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایبؿ ںیم

     1966    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوجٌرف ٣ح٤س ب٩ ػباح حٔؽ ب٩ ُیاث حرضت ًاػ٥ ب٩ احو٢ :  راوی

ثَىٔ  ا٢َ ٗٔی١َ ِٔل٧ََٔص َحسَّ َٗ ًَأػ٥ْ اِِلَِحَو٢ُ  ث٨ََا  ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح بَّاحٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ رَفٕ ٣َُح٤َّ ٌِ َک ی أَبُو َج َِ  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک ب٠ََ

 َٗ ا٢َ أ٧ََْص  َ٘ َٓ  ٔ َٕ فٔی اِْلِٔسًَل٦ ا٢َ ََّل ح٠ِٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ِس َحا

 ٔ یِٕع َواِِلَِنَؼارٔ فٔی َزارٔظ  بََِْن َُقَ

اوبرفعج دمحم نب ابصح صفح نب ایغث رضحت اعمص نب اوحؽ رفامےت ںیہ ہک رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ایگ 

ت یچنہپ ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا امالؾ ںیم فلح ںیہن ےہ وت رضحت اسن ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی اب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ر اؽ اہلل ےن وخد اےنپ رھگ ںیم رقشی افر ااصنر ےک درایمؿ فلح رکفا ا اھت۔

 اوبرفعج دمحم نب ابصح صفح نب ایغث رضحت اعمص نب اوحؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایبؿ ںیم

     1967    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ًبسہ ب٩ س٠امی٪ ًاػ٥، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َ  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ  ٪َ ا٢َ  امِیَ َٗ

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَّٟٔی بٔا ٔ ا یِٕع َواِِلَِنَؼارٔ فٔی َزارٔظ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بََِْن َُقَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ  َحا

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب امیلسؿ اعمص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

  رھگ ںیم وج ہک دمہنی ونمرہ ںیم اھت رقشی افر ااصنر ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکا ا اھت۔اےنپ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعہ نب امیلسؿ اعمص، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک اےنپ احصہب رکاؾ ےک درایمؿ اھبیئ اچرہ اقمئ رکاےن ےک ایبؿ ںیم

     1968    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ابواسا٣ہ زَکیا،  :  راوی

 ٩ًَِ یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ ٕ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ ُجَبِْر ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ َس

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٥ِ  ب٩ِٔ ٣ُِل َٟ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ  ٕٕ کَاَ٪ فٔی ا َٕ فٔی اِْلِٔسًَل٦ٔ َوأَی٤َُّا ح٠ِٔ ٥َ ََّل ح٠ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   یَزِٔزُظ اِْلِٔسًَل٦ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ةّ   إَّٔلَّ ٔطسَّ

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن اوبااسہم زرک ا، دعس نب اربامیہ، رضحت ریبج نب معطم ریض ا

فہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اجدیئاد اک فارث انبےن فاےل فلح اک امالؾ ںیم وکیئ اابتعر ںیہن افر زامہن اجتیلہ ںیم وج فلح یکین ےک ےئل اھت 

 اب امالؾ ںیم افر ز ادہ وبضمط وہ ایگ ےہ۔

 ، دعس نب اربامیہ، رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن اوبااسہم زرک ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ احصہب ےک ےئل انم اک ابثع ےھت ا

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک ایبؿ ںیم ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ احصہب ےک ےئل انم اک ابثع ےھت افر ےکپ احصہب اتم ےک ےئل انم اک ابثع ںیہ ۔اس اب

     1969    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ْن ب٩ ًلی جٌفی ٣ح٤ٍ ب٩ یحٌی سٌیس ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٤ًز ب٩ ابا٪ حشْن ابوبرک حش :  راوی

 ب٩ حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُض٥ِ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبَاَ٪ ک٠ُُّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ث٨ََا َحسَّ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٩ًَِ حَُشِْٕن 

 ٔ ًَل ا٢َ َػ٠َِّی٨َ حَُشُِْن ب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َس ٍٔ ب٩ِٔ یَِحٌَی  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ فٔیُّ  ٌِ ِٟحُ ٍَ ٓیٕ ا زَٔب ٣َ ِِ ٤َِٟ ا ا

ٌَٔظا ِٟ ُط ا ٌَ َِّی ٣َ َّی نَُؼل ِو َج٠َِش٨َا َحً َٟ ٨َ٠ُِٗا  ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُِٟت٥ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٣َا زٔ َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َد  رَخَ َٓ َح٠َِش٨َا  َٓ ا٢َ  َٗ َئ 

ٌَٔظاَئ  ِٟ َک ا ٌَ َِّی ٣َ َّی نَُؼل ٨َ٠ُِٗا ٧َِح٠ُٔص َحً زَٔب ث٥َُّ  ِِ ٤َ ِٟ َک ا ٌَ ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػ٠َِّی٨َا ٣َ ا٢َ أَِحَش٨ُِت٥ِ أَِو أََػبُِت٥ِ َصاص٨َُا  َٗ

ٔلَی اٟشَّ  ٍَ َرأَِسُط إ َٓ ا٢َ رَفَ إَٔذا َذَصَبِت ا٨ُّٟ َٗ َٓ ٤َأئ  ا٢َ ا٨ُّٟحُو٦ُ أ٨َ٣ََْة ٠ٟٔشَّ َ٘ َٓ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ٍُ َرأَِسُط إ َٓ ا َیزِ ثّْٔرا ٤٣َّٔ َٛ ُحو٦ُ ٤َأئ َوکَاَ٪ 

ًَُسوَ٪ َوأَِػَحابٔی أَ  إَٔذا َذَصِبُت أَتَی أَِػَحابٔی ٣َا یُو َٓ ًَُس َوأ٧ََا أ٨َ٣ََْة ِٔلَِػَحابٔی  ٤َاَئ ٣َا تُو إَٔذا َذَصَب أَِػَحابٔی أَتَی اٟشَّ َٓ ًٔی  ٨َ٣َْة ِٔل٣َُّ

ًَُسوَ٪  ًٔی ٣َا یُو  أَتَی أ٣َُّ



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب رمع نب اابؿ نیسح اوبرکب نیسح نب یلع یفعج عمجم نب ییحی دیعس نب رضحت اوبربدہ ریض اہلل

ز ر اؽ اہلل ےک اسھت زپیھ رھپ مہ ےن اہک ہک ارگ مہ آپ یک اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ےن رغمب یک امن

دختم ںیم ےھٹیب رںیہ اہیں کت ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اشعء یک امنز یھب زپھ ںیل رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ مہ ےھٹیب رےہ 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ ےن آپ یلص اہلل افر آپ ابرہ رشتفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ںیہی وہ مہ 

ہیلع فملس ےک اسھت رغمب یک امنز زپیھ رھپ مہ ےن  ااچ ہک مہ ےھٹیب رںیہ اہیں کت ہک اشعء یک امنز یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل  اسھت زپھ ںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ےن ااھچ ایک  ا آپ ےن رفام ا  م ےن درتس ایک

ہیلع فملس ےن اانپ رس ابمرک آامسؿ یک رطػ ااھٹ ا افر آپ تہب رثکت ےس اانپ رس ابمرک آامسؿ یک رطػ ااھٹےت ےھت رھپ آپ یلص 

آاجےئ اگ سج اک فدعہ اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اتسرے آامسؿ ےک ےئل اامؿ ںیہ بج اتسرفں اک انلکن دنب وہ اجےئ اگ وت رھپ آامسؿ رپ فیہ 

ایک ایگ ںیم اےنپ احصہب ےک ےئل اامؿ وہں افر ریمے احصہب ریمی اتم ےک ےئل اامؿ ںیہ رھپ بج ںیم الچ اجؤں اگ وت ریمے احصہب 

 ریمی اتم ےک ےئل اامؿ ںیہ وت بج احصہب رکاؾ ےلچ اجںیئ ےگ وت اؿ رپ فہ ےنتف آؿ زپںی ےگ ہک نج ےس ڈرا ا اجات ےہ۔

 نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، انب رمع نب اابؿ نیسح اوبرکب نیسح نب یلع یفعج عمجم نب ییحی دیعس نب رضحت اوبربدہ اوبرکب :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ب

 ےک ایبؿ ںیماحصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات
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 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
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ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس خسری رضی اہلل ابوخیث٤ہ زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی زہْر سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو جابز، حرضت ابو :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ یُّ َوا٠َّٟ يِّ َـّ ًَِبَسَة اٟ ٕب َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو َخِیَث٤ََة ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٤ًَِْزو َحسَّ  ٍَ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا ُس

 ًَ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس زُو َٓٔئا٦ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َجابّٔزا یُِدبٔرُ  ِِ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ َي ِتٔی  ا٢َ َیأ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ُ ُض٥ِ ث َٟ َتُح  ِٔ ُی َٓ  ٥ِ ٌَ وُٟوَ٪ َن ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُٟض٥ِ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣َ َرأَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢ُ  َ٘ ُی زُو ٓٔئَ َٓ ِِ ا٢ُ ٥َّ َي َ٘ ُی َٓ ا٦ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض 



 

 

ُض٥ِ  َٟ َتُح  ِٔ ُی َٓ  ٥ِ ٌَ وُٟوَ٪ َن ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣َ َرأَی ٩ِ٣َ َػٔحَب َرُسو٢َ اہللٔ َػل زُو َٓٔئا٦ْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٟ ِِ ث٥َُّ َي

ُض٥ِ َص١ِ ٓٔی٥ُِٜ ٩ِ٣َ َرأَی ٩ِ٣َ َػٔحَب ٩ِ٣َ َػٔحَب  َٟ ا٢ُ  َ٘ ُی َُٟض٥ِ َٓ َتُح  ِٔ ُی َٓ  ٥ِ ٌَ وُٟوَ٪ َن ُ٘ َی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 اوبہمثیخ زریہ نب رحب، ادمح نب دبعہ یبض زریہ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اجرب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں رپ اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک ھچک ولگ اہجد ےک فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ 

 ےئل ت ںیل ےگ وت اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک ایک  م ںیم وکیئ ااسی آدیم یھب ےہ ہک سج ےن ر اؽ اہلل وک داھکی وہ فہ ںیہک ےگ  ی اہں ےہ وت

ہک سج ںیم ولگ اہجد رکںی ےگ وت اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ ہک ایک  م ںیم وکیئ ااسی رھپ اؿ وک حتف احلص وہیگ رھپ اکی ااسی زامہن آےئ اگ 

آدیم یھب ےہ ہک سج ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصیب ےک اسھت)اتیعب( وک داھکی وہ وت فہ ںیہک ےگ ہک  ی اہں ےہ وت رھپ 

 اںیہن حتف احلص وہ یگ۔

 ہ یبض زریہ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف اجرب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبہمثیخ زریہ نب رحب، ادمح نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم
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ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1971    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌی ب٩ سٌیس ا٣وی، اب٩ جزیح، ابو زبْر، جابز، حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٌٔیٕس اِِل٣َُؤیُّ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ثَىٔی َس ٌٔیٕس  َحسَّ ٥َ أَبُو َس ًَ ا٢َ َز َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبٔی اٟزُّبَِْر

ُث ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ٌَ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ یُِب ِتٔی  ٥َ َیأ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیُّ  وُٟوَ٪ ا٧ُِوزُوا ص١َِ ا ُ٘ َی َٓ ُث  ٌِ َِٟب

اَتحُٔسوَ٪ ٓٔی٥ُِٜ أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػ  ُث اٟثَّ ٌِ َِٟب ُث ا ٌَ َُٟض٥ِ بٔطٔ ث٥َُّ یُِب َتُح  ِٔ ُی َٓ ُیوَجُس اٟزَُّج١ُ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  نٔی َحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل

َُٟض٥ِ بٔطٔ ث٥َُّ یُبِ  َتُح  ِٔ ُی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وُٟوَ٪ ص١َِ ٓٔیض٥ِٔ ٩ِ٣َ َرأَی أَِػَحاَب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُ٘ َی ا٢ُ ا٧ُِوزُوا ٌَ َٓ َ٘ َٓیُ أُٟث  ُث اٟثَّ ٌِ َِٟب ُث ا

ُث اٟ ٌِ َب ِٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ یَُٜوُ٪ ا َّی اہللُ  ا٢ُ ا٧ُِوزُوا َص١ِ َتَزِوَ٪ َص١ِ َتَزِوَ٪ ٓٔیض٥ِٔ ٩ِ٣َ َرأَی ٩ِ٣َ َرأَی أَِػَحاَب ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ٘ ُی َٓ  ٍُ ٔ زَّاب

َُٟض٥ِ بٔطٔ ٓٔیض٥ِٔ أََحّسا َرأَی ٩ِ٣َ َرأَی أََحّسا َر  َتُح  ِٔ ُی َٓ ُیوَجُس اٟزَُّج١ُ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   أَی أَِػَحاَب ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دیعس نب ییحی نب دیعس اومی، انب رجحی، اوب زریب، اجرب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

کی ااسی زامہن آےئ اگ ہک سج ںیم اکی امجتع اہجد رپ یجیھب اجےئ یگ وت ولگ ںیہک ےگ ہک دوھکی ایک ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں رپ ا

اہمترے ادنر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب ںیم ےس وکیئ احصیب ےہ وت اکی احصیب اپ ا اجےئ اگ سج یک فہج ےس اؿ ولوگں وک حتف احلص 



 

 

ےئ یگ وت ولگ ںیہک ےگ ایک اؿ ںیم وکیئ ےہ ہک سج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب وہیگ رھپ اکی دفرسی امجتع اہجد رپ یجیھب اج

وک داھکی وہ وت رھپ اس یک فہج ےس اؿ وک حتف احلص وہیگ رھپ اکی رسیتی امجتع اہجد رپ یجیھب اجےئ یگ وت اہک اجےئ اگ ہک دوھکی ایک 

ہیلع فملس ےک احصہب وک دےنھکی فاولں وک داھکی ےہ افر اکی ااسی زامہن آےئ اگ ہک اہمترے ادنر وکیئ ااسی آدیم ےہ ہک سج ےن یبن یلص اہلل 

سج ںیم اکی وچیھت امجتع اہجد رپ یجیھب اجےئ یگ وت اؿ ےس اہک اجےئ اگ ہک دوھکی ایک اہمترے ادنر وکیئ ااسی آدیم یھب ےہ ہک سج 

فاولں وک داھکی ےہ وت اؿ ںیم ےس اکی ااسی آدیم یھب وہاگ سج یک فہج ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب وک دےنھکی فاولں ےک دےنھکی 

 ےس اؿ وک حتف احلص وہ یگ۔

 دیعس نب ییحی نب دیعس اومی، انب رجحی، اوب زریب، اجرب، رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ہ٨از ب٩ رسی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور ابزاہی٥، ب٩ یزیس ًبیسہ س٠امینی حرضت ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزا ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  اََّل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ٌٔیٕس َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَبٔیَسَة َحسَّ  ٩ًَِ صٔی٥َ ب٩ِٔ یَزٔیَس 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٤َ٠ِانٔیِّ  َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ اٟشَّ َّٟٔذی٩َ ی٠َُونٔی ث٥َُّ ا ُ٪ ا َِْٟقِ ًٔی ا ٥َ َخِْرُ أ٣َُّ

٥َِٟ یَِذَُکِ َص٨َّ  ُٙ َطَضاَزةُ أََحسٔص٥ِٔ ی٤َٔی٨َطُ َوَی٤ٔی٨ُُط َطَضاَزَتطُ  ٔ ِو٦ْ َتِشب َٗ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ َیحٔیُئ  ا٢َ ا َٗ َ٪ فٔی َحسٔیثٔطٔ و  َِْٟقِ اْز ا

َوا٦ْ ُٗتَِیَبُة  ِٗ  ث٥َُّ َیحٔیُئ أَ

ہبیتق نب دیعس، انہد نب رسی اوباالوحص وصنمر اربامیہ، نب سیدی دیبعہ امیلسین رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ےک رتہبنی ولگ اس زامےن ےک وہں ےگ وج ھجم ےس لصتم دعب آںیئ ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب

آںیئ ےگ افر رھپ فہ ولگ ےک وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رپ اکی ایسی وقؾ آےئ یگ ہک نج یک وگایہ ہک نج یک وگایہ مسق ےس ےلہپ افر 

 مسق وگایہ ےس ےلہپ وہیگ اہند ےن اینپ رفاتی ںیم رقآؿ ینعی زامےن اک ذرک ںیہن ایک ہبیتق ےن اوقاؾ اک ظفل اہک ےہ۔

 رسی اوباالوحص وصنمر اربامیہ، نب سیدی دیبعہ امیلسین رضحت دبعاہلل ہبیتق نب دیعس، انہد نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات



 

 

     1973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٨ولی اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ٨٣ؼور ابزاہی٥، ًبیسہ حرضت ًبساہلل رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ا٢َ إ َٗ َِٟح٨َِولٔیُّ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٕ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ِسَح

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیُّ ا٨َّٟ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ًَبٔیَسَة   ٩ًَِ َّٟٔذی٩َ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  نٔی ث٥َُّ ا ا٢َ ََقِ َٗ أض َخِْْر 

ا٢َ إٔبِ  َی٠ُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ  َٗ ِو٦ْ َتِبُسُر َطَضاَزةُ أََحٔسص٥ِٔ َی٤ٔی٨َُط َوَتِبُسُر ی٤َٔی٨ُُط َطَضاَزَتُط  َٗ َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ َیحٔیُئ  َزاصٔی٥ُ کَا٧ُوا ی٨ََِضِو٨ََ٧ا ا

َضاَزأت  ِضٔس َواٟظَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َو٧َِح٩ُ ٤َ٠ُِٔاْ٪ 

امثعؿ رجری، وصنمر اربامیہ، دیبعہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح ااحسؼ 

ہک ر اؽ اہلل ےس وپاھچ ایگ ہک ولوگں ںیم ےس رتہبنی ولگ وکؿ ےس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے زامےن ےک ولگ 

 آںیئ ےگ افر رھپ اکی ایسی وقؾ آےئ یگ نج ںیم ےس ھچک یک افر رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ افر رھپ فہ ولگ ہک وج اؿ ےک دعب

 وگایہ مسق ےس ےلہپ افر مسق وگایہ ےس ےلہپ وہیگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر اربامیہ، دیبعہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣ح٤س  :  راوی

 حرضت ٨٣ؼور ابواَّلحوؾ

َبُة ح و حَ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َواب٩ُِ و َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

 َ ث اََّل َحسَّ َٗ إر  ىَی َحٔسیَبظَّ ٌِ ٕ ب٤َٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بٔإِٔس٨َازٔ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ َوَجزٔیز ص٤َُا  َیاُ٪ لِٔکَ ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ َِٟیَص ٨َا  ثٔض٤َٔا َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

، دمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت وصنمر اوباالوحص افر رجری یک دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش

 دنس ےک اسھت رفاتی لقن رکےت ںیہ نکیل اؿ دفونں رفاوتیں ںیم ہی ںیہن ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایگ۔



 

 

 نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت وصنمر اوباالوحصدمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےک 

 

 

 ی ع
ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ، ازہز ب٩ سٌس س٤ا٪، اب٩ ًو٪، ابزاہی٥، ًبیسہ، ًبساہلل :  راوی

٩ًَِ إٔبِزَ  ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُ٪  َّ٤ ٕس اٟشَّ ٌِ ث٨ََا أَِزَصزُ ب٩ُِ َس ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ٩ًَِ و َحسَّ ِبٔس اہللٔ  اصٔی٥َ  ًَ  ٩ًَِ ًَبٔیَسَة 

َّٟٔذی٩َ یَ  َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا نٔی ث٥َُّ ا ا٢َ َخِْرُ ا٨َّٟأض ََقِ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  أَٟثٔة أَِو فٔی ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَل أَِزرٔی فٔی اٟثَّ َٓ ٠ُو٧َُض٥ِ 

 ٔ ٔسص ٌِ ُٕ ٩ِ٣ٔ َب ا٢َ ث٥َُّ َیَتَد٠َّ َٗ ةٔ  ٌَ ُٙ َطَضاَزةُ أََحسٔص٥ِٔ ی٤َٔی٨َطُ َوَی٤ٔی٨ُُط َطَضاَزَتطُ اٟزَّابٔ ٔ ْٕ َتِشب  ٥ِ َخ٠ِ

نسح نب یلع ولحاین ، ازرہ نب دعس امسؿ، انب توؿ، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رتہبنی 

ہ ولگ وج اؿ ےک دعب وہں ےگ ںیم ںیہن اجاتن ہک آپ یلص اہلل ولگ ریمے زامےن ےک ںیہ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ رھپ ف

ہیلع فملس ےن رسیتی  ا وچیھت رمہبت رفام ا ہک رھپ اؿ ولوگں ےک دعب ا ےس ولگ وہں ےگ نج ںیم ےس ھچک یک وگایہ مسق ےس ےلہپ افر 

 ھچک یک مسق وگایہ ےس ےلہپ وہ یگ۔

 توؿ، اربامیہ، دیبعہ، دبعاہلل نسح نب یلع ولحاین ، ازرہ نب دعس امسؿ، انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ہظی٥ ابی برش اس٤ٌی١ ب٩ سا٥ٟ ہظی٥ ابوبرش ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔی١ُ ب٩ُِ َسا٥ٕٟٔ أَِخبَرَ  ثَىٔی إِٔس٤َ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ٩ًَِ ٧َا صَُظیِ َحسَّ ٥ْ أَِخبََر٧َا أَبُو برِٔشٕ 

 ًٔ ٥َ َخِْرُ أ٣َُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕٙ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی ٌِٔثُت ٓٔیض٥ِٔ ث٥َُّ ًَ َّٟٔذی٩َ بُ ُ٪ ا َِْٟقِ ی ا

٥ُ٠ًَِ أََذََکَ ا َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ َواہللُ أَ ِب١َ أَِ٪ يُِشَتِظَضُسواا َٗ ٤َا٧ََة َيِظَضُسوَ٪  ِو٦ْ یُحٔبُّوَ٪ اٟشَّ َٗ  ُٕ ا٢َ ث٥َُّ یَِد٠ُ َٗ أَٟث أ٦َِ ََّل   ٟثَّ



 

 

وقعیب نب اربامیہ، میشہ ایب رشب اامسلیع نب اسمل میشہ اوبرشب دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 فملس ےن رفام ا ریمی اتم ےک رتہبنی ولگ اس زامےن ےک ولگ ںیہ ہک نج ںیم ںیم اجیھب ایگ وہں رھپ فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ولگ وج اؿ ےک دعب آںیئ ےگ افر اہلل ز ادہ اجاتن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسیتے ولوگں اک ذرک ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

  ہک وج وماٹ وہےن وک دنسپ رکںی ےگ افر ریغب وگایہ امےگن وگایہ دںی ےگ۔ےن رفام ا رھپ ا ےس ولگ ابح  رہ اجںیئ ےگ

 وقعیب نب اربامیہ، میشہ ایب رشب الیعمس نب اسمل میشہ اوبرشب دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم
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ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی برش طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوبرک ب٩ ٧آٍ ٨ُسر طٌبہ، ححاد ب٩ طاْع، ابووٟیس ابوًوا٧ہ، ا :  راوی

 ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوبرش رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٨ُُِ  ٍٕ َحسَّ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی َحسَّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط َسْر 

أْعٔ  اُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث٠َطُ ََُِْر أَ َححَّ ص٤َُا  ًََوا٧ََة لِٔکَ ث٨ََا أَبُو  َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا َبَة  َحسَّ ٌِ ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ُط

ًَل أَِزرٔی ٣َزََّتِْٔن أَِو ثًََلثَّة  َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ 

عف دنغر ہبعش، اجحج نب اشرع، اوبفدیل اوبتواہن، ایب رشب ہبعش، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب ان

رضحت اوبرشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک رضحت 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ںیہن اجاتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت اوبرہری

 ےن دفرسے ربمن رپ رفام ا  ا رسیتے ربمن رپ رفام ا۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب انعف دنغر ہبعش، اجحج نب اشرع، اوبفدیل اوبتواہن، ایب رشب ہبعش، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

  رضحت اوبرشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب
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 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٨ُسر طٌبہ، حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼْن :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ ٨َُُِسٕر  ا  ٌّ إر َج٤ٔی َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا

ُت ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼِْٕن یَُحسِّ جَ  ٌِ ٕب َس٤ٔ ثَىٔی َزصَِس٦ُ ب٩ُِ ٣ُرَضِّ ُت أَبَا َج٤َِزَة َحسَّ ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ َّى ٌِ ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َّٟذٔ  َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا نٔی ث٥َُّ ا ٥ِ ََقِ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ َخَِْر َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ًَل أَِزرٔی أَ َٓ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪  َٗ َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َُض٥ِ  ی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ ث٥َُّ ا

ِو٦ْ  َٗ َسص٥ُِ  ٌِ ٧ٔطٔ ٣َزََّتِْٔن أَِو ثًََلثَّة ث٥َُّ یَُٜوُ٪ َب َس ََقِ ٌِ ٥َ َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َيِظَضُسوَ٪ َوََّل ُيِشَتِظَضُسوَ٪ َوَیُدو٧ُوَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

٩ُ٤َ َو  ُٓوَ٪ َویَِوَضزُ ٓٔیض٥ِٔ اٟشِّ  ََّل یُِؤَت٨٤َُوَ٪ َوی٨َِٔذُروَ٪ َوََّل یُو

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دنغر ہبعش، رضحت رمعاؿ نب نیصح ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس 

وہں ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب وہں ےگ رھپ فہ ولگ وج اؿ رتہبنی ولگ ریمے زامےن ےک ولگ ںیہ رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب 

ےک دعب وہں ےگ رضحت رمعاؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ زامہن ےک ولوگں ےک دعب دف ربمن ذرک رفامےئ  ا 

دںی ےگ افر ایختن رکںی ےگ افر اںیہن  نیت ربمن رھپ ہک اؿ ےک دعب اکی ایسی وقؾ ےک ولگ آںیئ ےگ وج ریغب وگایہ امےگن ےک وگایہ

 اامتن دار ںیہن اھجمس اجےئ اگ افر ںیتنم امںین ےگ نکیل اؿ وک وپرا ںیہن رکںی ےگ افر اؿ ولوگں ںیم وماٹاپ اظرہ وہاگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دنغر ہبعش، رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسی بہز ٣ح٤س ب٩ رآٍ طبابہ، حرضت طٌبہ رضی اہلل  ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ِبسٔیُّ  ٌَ ِٟ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ ا ث٨ََا  ٌٔیٕس ح و َحسَّ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ثَىٔی َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ ح و َحسَّ َحسَّ

ث٨ََا َطبَ  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٧َِْٔن أَ ٣َُح٤َّ ٧ٔطٔ ََقِ َس ََقِ ٌِ ا٢َ ََّل أَِزرٔی أََذََکَ َب َٗ ٔ َوفٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ  َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ِو ابَُة ک٠ُُّ

 َّ ثَىٔی أ٧َ َحسَّ َٓ ًَلَی رَفَٕض  ٕب َوَجائَىٔی فٔی َحاَجٕة  ُت َزصَِس٦َ ب٩َِ ٣ُرَضِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍَ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ  طُ ثًََلثَّة َوفٔی َحسٔیٔث َطَبابََة  َس٤ٔ

رَفٕ  ٌِ ا٢َ اب٩ُِ َج َٗ ٤َا  َٛ ُٓوَ٪  ٕ یُو ُٔوَ٪ َوفٔی َحٔسیٔث بَِضز  حَُؼِْٕن َوفٔی َحٔسیٔث َیِحٌَی َوَطَبابََة َی٨ُِذُروَ٪ َوََّل َي

اس دنس ےک اسھت دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس دبعارلنمح نب رشب دبعی زہب دمحم نب راعف ابشہب، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 



 

 

رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اؿ اسری رفا ات ںیم ہی ےہ ہک ںیم ںیہن اجاتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ زامےن ےک دعب دف 

زامونں  ا نیت زامونں اک ذرک رفام ا افر ابشہب یک رفاتی ںیم ےہ فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن زدہؾ نب رضمب ےس انس افر فہ ریمے اپس 

رپ اینپ یسک رضفرت ےک ےئل آےئ ےھت اوہنں ےن ھجم ےس ایبؿ ایک ہک اوہنں ےن رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس انس افر ییحی وھگڑے 

 َؿ ےہ اسیج ہک انب رفعج ےن اہک۔
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 افر ابشہب یک رفاتی ںیم )ت

 دیعس دبعارلنمح نب رشب دبعی زہب دمحم نب راعف ابشہب، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اح م، ییحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےک 

 

 

 ی ع
ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ا٣وی ابوًوا٧ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ،  :  راوی

 زرارہ ب٩ اوفی حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼْن

 َ٤ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َواب٩ُِ َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًََوا٧ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ ٠ٔٔک اِِل٣َُؤیُّ 

 ٔ ً ٩ًَِ ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ إر  ٩ًَِ اَبظَّ ٨َّٟٔيیِّ ٤َِزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼِْٕن 

 َّٟ ٌِٔثُت ٓٔیض٥ِٔ ث٥َُّ ا َّٟٔذی٩َ بُ ُ٪ ا َِْٟقِ ةٔ ا ٔ اِِل٣َُّ َِٟحٔسیٔث َخِْرُ َصٔذظ ٥َ بَٔضَذا ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ َزاَز فٔی َحٔسیٔث أَبٔی َػل

أَٟث أ٦َِ ََّل ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  ٥ُ٠ًَِ أََذََکَ اٟثَّ ا٢َ َواہللُ أَ َٗ َوا٧ََة  ُٔوَ٪ َوََّل  ًَ ٔ َتاَزَة َویَِح٠ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث صَٔظا٦ٕ  َزصَِس٦ٕ 

ُٔوَ٪   ُيِشَتِح٠َ

 ہبیتق نب دیعس، دمحم نب دبعاکلمل اومی اوبتواہن، دمحم نب ینثم، انب اشبر اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، زرارہ نب افیف رضحت رمعاؿ نب نیصح

یہی دحثی لقن رکےت ںیہ اس اتم ےک رتہبنی ولگ اس زامےن ےک ںیہ سج زامےن ںیم ےھجم اجیھب ایگ ےہ  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس

 رھپ فہ ولگ وج اؿ ےک دعب وہں ےگ اوبتواہن یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل ز ادہ رتہب اجاتن ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

رضحت اشہؾ ک  اتقدہ یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک فہ ولگ ںیمسق اھکںیئ ےگ احالہکن  رسیتے زامےن اک یھب ذرک رفام ا ںیہن افر

 اؿ ےس مسق ںیہن امیگن اجےئ یگ۔

ہبیتق نب دیعس، دمحم نب دبعاکلمل اومی اوبتواہن، دمحم نب ینثم، انب اشبر اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، زرارہ نب افیف رضحت رمعاؿ  :  رافی

 نب نیصح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےک 

 

 

 ی ع
ب

 احصہب رکاؾ رھپ اتنیعب افر عبت ات

     1981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

َ ب٩ ٣د٠س ابوبرک حشْن ب٩ ًلی جٌفی زئسہ سسی ًبساہلل سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ابو برک ب٩ ابی طبیہ طحا :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا حَُشِْْن َوصُ  اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ َُ ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُطَحا ٩ًَِ َزائَٔسَة َحسَّ فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ًَلٓٔیٕ ا َو اب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  َّی اہللُ  َِٟت َسأ٢ََ َرُج١ْ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َِٟبهٔیِّ  ِبٔس اہللٔ ا ًَ  ٩ًَِ یِّ  سِّ ُ٪ ٩ِ اٟشُّ َِْٟقِ ا٢َ ا َٗ ٥َ أَیُّ ا٨َّٟأض َخِْْر 

أُٟث  انٔی ث٥َُّ اٟثَّ َّٟٔذی أ٧ََا ٓٔیطٔ ث٥َُّ اٟثَّ  ا

 نیسح نب یلع یفعج زدئہ دسی دبعاہلل دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی آدیم اوب رکب نب ایب ہیبش اجشع نب دلخم اوبرکب

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ہک ولوگں ںیم ےس بس ےس رتہبنی ولگ وکؿ ےس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس 

 ولگ رھپ رسیتے زامےن ےک ولگ۔زامےن ےک ولگ ہک سج ںیم ںیم وہں رھپ دفرسے زامےن ےک 

 اوب رکب نب ایب ہیبش اجشع نب دلخم اوبرکب نیسح نب یلع یفعج زدئہ دسی دبعاہلل دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ 

     1982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل ابوبرک ب٩ س٠امی٪  :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ًَِبْس أَِخبََر٧َا  ا٢َ  َٗ

ا٢َ َػ  َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ َ٪ أَ٪َّ  ًَِبٔس اہللٔ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٠ًََِیطٔ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َّی اہللُ  َّی ب٨َٔا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ل

 ٥َ إٔ٪َّ  َوَس٠َّ َٓ  ٔ َِٟی٠ََت٥ُِٜ َصٔذظ ا٢َ أََرأَیَِت٥ُِٜ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ  ٥َ ا َس٠َّ َّ٤٠َ َٓ ٌَٔظأئ فٔی آَٔخٔ َحَیاتٔطٔ  ِٟ ِی٠َٕة َػًَلَة ا َٟ ًَلَی َرأِٔض ٣ٔائَٔة َس٨َٕة َذاَت   



 

 

َوَص١َ ا٨َّٟاُض  َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ٔ اِِلَِرٔق أََحْس  ًَلَی َهِضز ٩ِ صَُو  ٥َ ت٠َِٔک  ٨ِ٣َٔضا ََّل یَِبَقی ٤٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٟ ا َ٘ فٔی ٣َ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ََّا  ٩ًَِ ٣ٔائَٔة َس٨َٕة َوإ٧ٔ ٔ اِِلََحازٔیٔث  ثُوَ٪ ٩ِ٣ٔ َصٔذظ ًَلَی ٓامَٔی َیَتَحسَّ َِٟیِو٦َ  ٩ِ صَُو ا ٥َ ََّل یَِبَقی ٤٣َّٔ َوَس٠َّ

ٔ ا ُ٪ َهِضز َِْٟقِ َٔک ا ٦َ ذَٟ  ِِلَِرٔق أََحْس یُزٔیُس بَٔذَٟٔک أَِ٪ ی٨َِرَخٔ

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح، دمحم نب راعف دبع دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب دبعاہلل اوبرکب نب امیلسؿ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

رک ےک آرخ ںیم اکی رات ںیمہ اشعء یک امنز زپاھیئ وت بج آپ ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ایحت ابم

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن مالؾ ریھپا وت ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ےن اینپ اس رات وک داھکی ےہ ویکہکن اب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ولوگں وک  ےس  ا اسؽ ےک دعب زنیم فاولں ںیم ےس وکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ اگ رضحت انب رمع

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی رفامؿ ابمرک ےنھجمس ںیم زغلش وہیئگ ےہ احالہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفامؿ ابمرک اک

ںیہن رےہ اگ افر ہی زامہن متخ وہ بلطم ہی اھت ہک اس رفےئ زنیم رپ آج ےک دؿ کت وج ااسنؿ وموجد ےہ اؿ ںیم ےس وکیئ یھب ابح  

 اجےئ اگ۔

دمحم نب راعف دبع نب دیمح، دمحم نب راعف دبع دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل نب دبعاہلل اوبرکب نب امیلسؿ رضحت انب رمع ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ 

     1983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب و ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس ب٩ ٣شارف، حرضت زہزی رضی اہلل  ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ِیْب َوَرَواُظ ا ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َخأٟسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ب٩ِٔ  ٠َِّٟیُث 

٤ِٔث١ٔ َحٔسیثٔطٔ  َٛ  ٕ ٤َز ٌِ ٣َ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ص٤َُا   ٣َُشارٔفٕ لِٔکَ

دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش ف ثیل، دبعارلنمح نب اخدل نب اسمرف، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمعم یک 

 ۔دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن یک ےہ

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش ف ثیل، دبعارلنمح نب اخدل نب اسمرف، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس 

     1984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضی اہلل تٌالٰی ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ طاْع، ححاد اب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل  :  راوی

 ٨ًہ٤ا

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ أْعٔ  ِبٔس اہللٔ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َّطُ َحسَّ ٔ أ٧َ  ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر

ُت ا٨َّٟئ  ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  ٤ََّا َس٤ٔ ٔة َوإ٧ٔ ًَ ا ٩ًَِ اٟشَّ ٕ َتِشأَُٟونٔی  ِب١َ أَِ٪ ی٤َُوَت بَٔظِضز َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یَّ َػل

٠َِیَضا ٣ٔائَُة َس٨َةٕ  ًَ ِتٔی  ُٔوَسٕة َتأ ٕص ٨ِ٣َ ِٔ ًَلَی اِِلَِرٔق ٩ِ٣ٔ َن ٔش٥ُ بٔاہللٔ ٣َا  ِٗ ُ  ٤ُ٠ًَِٔضا ٨ًَِٔس اہللٔ َوأ

ج نب اشرع، اجحج انب دمحم انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اہرفؿ نب دبعاہلل اجح

ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ فافت ےس اکی امہ ےلہپ رفام رےہ ےھت ہک  م ولگ ھجم ےس  ماتم ےک 

اک ملع وت رصػ اہلل زعفلج ےک اپس ےہ افر اہں ںیم مسق اھک رک اتہک وہں ہک اس زامےن ںیم زنیم رپ  ابرے ںیم وپےتھچ وہ نکیل  ماتم

 وکیئ اجدنار ااسی ںیہن ےہ ہک اس رپ  ا اسؽ اک رعہض زگر اجےئ افر رھپ فہ زدنہ رےہ۔

 دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنعاہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب اشرع، اجحج انب دمحم انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ںیہن رےہ اگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ یھب ابح 

     1985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ برک، حرضت اب٩ جزیخ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُس ب٩ُِ برَِکٕ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْل ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٕ و َحسَّ ِب١َ ٣َِوتٔطٔ بَٔظِضز َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٔ َو  ِس٨َاز

دمحم نب اح م، دمحم نب رکب، رضحت انب رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ نکیل اس رفاتی ںیم آپ 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےس اکی امہ ےلہپ اک ذرک ںیہن ےہ۔

 رکب، رضحت انب رججی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، دمحم نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یھب ابح  ںیہن رےہ اگ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ

     1986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ حبیب، ٣ح٤س ب٩ ًبس اًلی ٣ٌت٤ز اب٩ حبیب ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ ابونرضہ حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب  َٗ  َحسَّ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ اب٩ُِ َحبٔیٕب َحسَّ َٗ  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ص٤َُا  ًِلَی لِٔکَ َ ًَِبسٔ اِِل ُس ب٩ُِ  ا٢َ َو٣َُح٤َّ

 َ ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َة  ث٨ََا أَبُو َنرِضَ ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ ٕ أَِو َس٤ٔ ِب١َ ٣َِوتٔطٔ بَٔظِضز َٗ ا٢َ َذَٟٔک  َٗ َّطُ  ٧

ِبٔس  ًَ  ٩ًَِ ْة یَِو٣َئٕٔذ َو ٠َِیَضا ٣ٔائَُة َس٨َٕة َوهَٔی َحیَّ ًَ ِتٔی  َِٟیِو٦َ َتأ ُٔوَسٕة ا ٕص ٨ِ٣َ ِٔ ٔ َذَٟٔک ٣َا ٩ِ٣ٔ َن ٩ًَِ ٧َِحو ایَٔة  َ٘ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َػاحٔٔب اٟشِّ

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ًَِبٔس اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ  َجابٔز ٤ُز ٌُ ِٟ ُؽ ا ِ٘ ا٢َ َن َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َصا  َ َٓرسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک َو َّی اہللُ   َػل

 ییحی نب بیبح، دمحم نب دبع ایلع رمتعم انب بیبح رمتعم نب امیلسؿ اوبرضنہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل

ملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ فافت ےس رقتابی اکی امہ لبق رفام ا اس فتق وکیئ ہنع یبن یلص اہلل ہیلع ف

ااسنؿ یھب ااسی ںیہن ےہ ہک اکی  ا اسؽ زگر اجےن ےک دعب یھب فہ زدنہ رےہ اصبح اقسہی رضحت دبعارلنمح ےن افر رضحت اجرب 

ٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی ابمرہک لقن یک ےہ افر رضحت ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعت

 دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس یک ریسفت ہی رفامیئ ےہ ہک رمعںی تہب مک وہ اجںیئ یگ۔

ہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض ییحی نب بیبح، دمحم نب دبع ایلع رمتعم انب بیبح رمتعم نب امیلسؿ اوبرضنہ رضحت اجرب ریض ا :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےس اکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم 

     1987    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، حرضت س٠امی٪ تیِم :  راوی

ُ٪ اٟ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ ٌّ َِّیِٔمُّ بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ َج٤ٔی  ت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رضحت امیلسؿ یمیت ےس دفونں دنسفں ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، رضحت امیلسؿ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ 

     1988    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابوخاٟس زاؤز ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، س٠امی٪ ب٩ حیا٪ زاؤز ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  َٟطُ ح و َحسَّ ُى  ِٔ ٩ًَِ َزاُوَز َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ َة َحسَّ اَ٪  ُ٪ ب٩ُِ َحیَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َحسَّ

٥َ ٩ِ٣ٔ َتبُوَک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا َرَج َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ا٢َ َرُسو٢ُ َزاُوَز  َ٘ َٓ ٔة  ًَ ا ٩ًَِ اٟشَّ َسأَُٟوُظ 

٥َ ََّل تَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟیِو٦َ اہللٔ َػل ُٔوَسْة ا ْص ٨ِ٣َ ِٔ ًَلَی اِِلَِرٔق َن ِتٔی ٣ٔائَُة َس٨َٕة َو  أ

انب ریمن، اوباخدل داؤد اوبرکب نب ایب ہبیش، امیلسؿ نب ایحؿ داؤد ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج 

 اہلل ہیلع فملس ےس  ماتم ےک ابرے ںیم وپاھچ وت ر اؽ یبن یلص اہلل ہیلع فملس وبتک ےس فاسپ رشتفی الےئ وت ولوگں ےن آپ یلص

 اہلل ےن رفام ا رفےئ زنیم رپ آج س ےن یھب ااسنؿ وموجد ںیہ اؿ ںیم ےس یسک رپ یھب  ا اسؽ ںیہن زگرںی ےگ۔

 ٰیل ہنعانب ریمن، اوباخدل داؤد اوبرکب نب ایب ہبیش، امیلسؿ نب ایحؿ داؤد ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ابمرک ےک ایبؿ ںیم ہک وج احصہب اب وموجد ںیہ  ا اسؽ ےک دعب اؿ ںیم ےس اکیئ یھب ابح  ںیہن رےہ 

     1989    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ابووٟیس ابوًوا٧ہ، حؼْن سا٥ٟ ، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ حَُؼِْٕن  ًََوا٧ََة  َِٟؤٟیٔس أَِخبََر٧َا أَبُو  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو ا ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ ٧َٔيیُّ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ 

٧َا ذَ  ا٢َ َسا٥ْٟٔ َتَذاََکِ َ٘ َٓ ُّ ٣ٔائََة َس٨َٕة  ُٔوَسٕة َتِب٠ُ ٕص ٨ِ٣َ ِٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ َن ًَ َّی اہللُ  ٕص اہللٔ َػل ِٔ ٤ََّا هَٔی ک١ُُّ َن َٟٔک ٨ًَِٔسُظ إ٧ٔ

ٕة یَِو٣َئٔذٕ  َٗ  ٣َِد٠ُو

ااحسؼ نب وصنمر اوبفدیل اوبتواہن، نیصح اسمل ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ یھب ااسنؿ ااسی ںیہن ےہ ہک فہ  ا اسؽ کت وک چنہپ اجےئ رضحت اسمل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک مہ ےن 



 

 

 اک ذرک رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم ایک وت اوہنں ےن رفام ا اس ےس رماد رہ فہ ااسنؿ ےہ ہک وج اس دؿ دیپا وہا۔اس زیچ 

 ااحسؼ نب وصنمر اوبفدیل اوبتواہن، نیصح اسمل ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احصہب رکاؾ یک اشؿ ںیم اتسگیخ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 احصہب رکاؾ یک اشؿ ںیم اتسگیخ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1990    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًًلء، یحٌی ابو٣ٌاویہ ا٤ًع ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی  ٩ یحٌی ت٤یِم، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ،یحٌی ب :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ یَِحٌَی أَ  َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ا٢َ اِْل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو ِخبََر٧َا و  أ٪ َحسَّ ََخَ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ٥َ ََّل َتُشبُّوا أَِػَحابٔی ََّل َتُشبُّوا ٣ُ َّ٠

 ُٛ ِو أَ٪َّ أََحَس َٟ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ طُ أَِػَحابٔی  َٔ َٙ ٣ِٔث١َ أُحُٕس َذَصّبا ٣َا أَِزَرَک ٣ُسَّ أََحٔسص٥ِٔ َوََّل َنٔؼی َٔ  ٥ِ أَِن

ےہ ہک ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، ییحی اوباعمفہی اشمع اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ریمے احصہب وک ربا ہن وہک افر مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی ر اؽ اہلل ےن رفام ا ہک ریمے احصہب وک ربا ہن وہک

 اجؿ ےہ ارگ  م ںیم ےس وکیئ آدیم ادح اہپڑ ےک ربارب  اان ریخات رکے اگ وت فہ احصہب ےک اکی دم ریخات وک یھب ںیہن چنہپ ےکس اگ افر ہن

 یہ احصہب ےک آدوہ دم اک دصہق رکےن وک چنہپ اتکس ےہ۔

 ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب العء، ییحی اوباعمفہی اشمع اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 یخ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیماحصہب رکاؾ یک اشؿ ںیم اتسگ

     1991    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َِٟؤٟیٔس َوبََِْن َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ بََِْن َخأٟٔس ب٩ِٔ ا َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس ی َػأٟٕح 



 

 

٥َ ََّل َتُشبُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َشبَُّط َخأْٟس  َٓ ٖٕ َطِیْئ  ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  إٔ٪َّ ًَ َٓ وا أََحّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔی 

َٟوِ   ٥ِ ُٛ طُ  أََحَس َٔ َٙ ٣ِٔث١َ أُحُٕس َذَصّبا ٣َا أَِزَرَک ٣ُسَّ أََحٔسص٥ِٔ َوََّل َنٔؼی َٔ  أَِن

امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اخدل نب فدیل افر رضحت 

ارلنمح وک ربا الھب اہک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دبعارلنمح نب توػ ےک درایمؿ ھچک ڑگھجا وہ ایگ رضحت اخدل ےن رضحت دبع

دف ےن رفام ا ریمے یسک احصیب وک ربا ہن وہک ویکہکن  م ںیم ےس وکیئ آدیم ارگ ادح اہپڑ ےک ربارب یھب  اان رخچ رکے وت فہ ریمے احصیب وک 

 دم  ا آدوہ دم اک اقمہلب یھب ںیہن رک اتکس۔

 ، اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 احصہب رکاؾ یک اشؿ ںیم اتسگیخ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     1992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوسٌیس اطخ ابوَکیب وٛیٍ، ا٤ًع، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، حرضت  :  راوی

 ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ جزیز اور ابو٣ٌاویہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو َس ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل  ٍْ ا َوٛٔی

 ٔ ٤ًَِٔع ب َ ٩ًَِ اِِل َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ ًَٔسٓیٕ َج٤ٔی ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا اؤَیةَ َحسَّ ٌَ ٕ َوأَبٔی ٣ُ ٔ َجزٔیز  إِٔس٨َاز

َِٟؤٟیسٔ  ٖٕ َوَخأٟسٔ ب٩ِٔ ا ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ٍٕ ذَِٔکُ  َبَة َوَوٛٔی ٌِ َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث ُط  ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٤َٔا َو

 اوبدیعس اجش اوبرکبی فعیک، اشمع، دیبع اہلل نب اعمذ ایب انب ینثم انب اشبر انب ایب دعی، ہبعش، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رجری

ر اوباعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دفونں دحوثیں یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر ہبعش افر فعیک یک اف

 رفاتی ںیم رضحت دبعارلنمح نب توػ افر رضحت اخدل نب فدیل اک ذرک ںیہن ےہ۔

نب اشبر انب ایب دعی، ہبعش، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل اوبدیعس اجش اوبرکبی فعیک، اشمع، دیبعاہلل نب اعمذ ایب انب ینثم ا :  رافی

 ہنع رجری افر اوباعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...رضحت افسی رقین ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رقین ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیمرضحت افسی 

     1993    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ سٌیس جزیز، ابی نرضہ ، حرضت اسْر ب٩ جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا ثَىٔی َس ٤َُِِْٟٔرةٔ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ِ کَاَ٪ َيِشرَخُ بٔأَُویِٕص  ٔلَی ٤ًََُز َوٓٔیض٥ِٔ َرُج١ْ ٤٣َّٔ َُٓسوا إ ٔة َو َٓ ٕ أَ٪َّ أَص١َِ اِلُٜو ٔ ب٩ِٔ َجابٔز ا أََحْس ٩ِ٣ٔ  ٤ًَُزُ َص١ِ َصاص٨َُ أَُسِْر

 ٔ ا٢َ إ َٗ ِس  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َٔک اٟزَُّج١ُ  َحاَئ ذَٟ َٓ ٧ٔیَِّْن  َِْٟقَ ا٢ُ ا َ٘ َِٟی٩ٔ٤َ ُي ٪َّ َرُجًّل َیأِتٔی٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا

ِس کَاَ٪ بٔطٔ  َٗ ُط  َٟ  ٕ ََُِْر أ٦ُٓ َِٟی٩ٔ٤َ  َُ بٔا ُط أَُویِْص ََّل یََس ََٟ٘ٔیُط  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ِرَص٥ٔ  ی٨َارٔ أَِو اٟسِّ ٍَ اٟسِّ ٨ُِط إَّٔلَّ ٣َِؤؿ ًَ أَذَِصَبُط  َٓ ًَا اہلَل  َس َٓ بََیاْق 

رٔفِ َل٥ُِٜ  ِِ ٠َِیِشَت َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

وکہف زریہ نب رحب، اہمش نب اقمس امیلسؿ نب ریغمہ دیعس رجری، ایب رضنہ ، رضحت اریس نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےک ولگ اکی فدف ےل رک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دختم ںیم آےئ اس فدف ںیم اکی ااسی آدیم یھب اھت ہک وج رضحت 

افسی رقین ےک اسھت رخسمت ایک رکات اھت وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہیں وکیئ رقین ےہ وت فیہ آدیم)رضحت افسی رقین 

ےئ وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ےن رفام ا اھت ہک اہمترے اپس نمی ےس اکی رہمح اہلل ہیلع( آ

آدیم آےئ اگ ےسج افسی اہک اجات ےہ ۔ فہ نمی وک اینپ فادلہ ےک  اا ںیہن وھچڑےاگ اےس ربص یک امیبری وہیگ ۔ فہ اہلل ےس داع رکے 

 دفر رفامدے اگ  ااےئ اکی دانیر  ا اکی درمہ ےک ) ینعی دانیر  ا درمہ ےک ردقر ربص یک امیبری ےک اشنؿ اگ وت اہلل اس ےس اس امیبری وک

 ابح  رہ اجےئ اگ ( وت  م ںیم ےس وج وکیئ یھب اس ےس الماقت رکے وت فہ اےنپ ےئل اؿ ےس ترفغت یک داع رکاےئ۔

 ری، ایب رضنہ ، رضحت اریس نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اہمش نب اقمس امیلسؿ نب ریغمہ دیعس رج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت افسی رقین ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1994    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ح٤از ب٩ س٤٠ہ حرضت سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جزیزی :  راوی

اْز َوصُ  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٌٔیٕس َو اب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َس

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ أب  َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ُِٟحَزیِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ  ٌَْٔن ا ابٔ و٢ُ إٔ٪َّ َخَِْر اٟتَّ ُ٘  َوَس٥ََّ٠ َي

٤ُزُوظُ  َٓ ُط َوأَٟسْة َوکَاَ٪ بٔطٔ بََیاْق  َٟ َٟطُ أَُویِْص َو ا٢ُ  َ٘ رٔفِ َل٥ُِٜ  َرُج١ْ ُي ِِ ٠َِیِشَت َٓ 

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، افعؿ نب ملسم امحد نب ہملس رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رجریی ےس اس دنس ےک اسھت رضحت 

انس آپ  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس

یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اتنیعب ںیم ےس بس ےس رتہبنی فہ آدیم وہاگ ےسج افسی اہک اجےئ اگ اس یک اکی فادلہ وہیگ افر 

 اس ےک مسج رپ دیفسی اک اکی اشنؿ وہاگ وت ںیہمت اچےئہ ہک اس ےس اےنپ ےئل داعےئ ترفغت رکفاان۔

 نب ملسم امحد نب ہملس رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رجرییزریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، افعؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رضحت افسی رقین ےک اضفلئ ےک ایبؿ ںیم

     1995    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اسحاٚ اب٩ ٣ثىی ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، زراوہ ب٩ اوفی، حرضت  :  راوی

 اسْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َو٣ُ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َح٤َّ

 ًَ ٩ًَِ ُزَراَرَة ب٩ِٔ أَِوفَی  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ ا٢َ کَاَ٪ ٤ًَُزُ َوا٠َّٟ َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ َجابٔز ٩ِ أَُسِْر

ًَلَی أَُو ب٩ُِ  َّی أَتَی  ٕ َحً ًَا٣ٔز ُض٥ِ أَٓٔی٥ُِٜ أَُویُِص ب٩ُِ  َٟ َ َِٟی٩ٔ٤َ َسأ ٠َِیطٔ أ٣ََِسازُ أَص١ِٔ ا ًَ أب إَٔذا أَتَی  َِٟدلَّ ا٢َ أ٧ََِت أَُویُِص ب٩ُِ ا َ٘ َٓ یِٕص 

کَاَ٪ بَٔک بََزْؾ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٪ٕ ٕ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ ََقَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َُزاز َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٕ ا٢َ  ًَا٣ٔز َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٍَ زِٔرَص٥ٕ  بََرأَِت ٨ِ٣ٔطُ إَّٔلَّ ٣َِؤؿ َٓ

٠ًََِی٥ُِٜ أَُویِ  ِتٔی  و٢ُ َیأ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔ أَص١ِٔ ََٟک َوأَٟسْة  ٍَ أ٣ََِساز ٣َ ٕ ًَا٣ٔز ُص ب٩ُِ 

ٕ ث٥َُّ  َِٟی٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ٣َُزاز ًَلَی اہللٔا َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ َٟطُ َوأَٟسْة صَُو بَٔضا بَزٌّ  ٍَ زِٔرَص٥ٕ  بََرأَ ٨ِ٣ُٔط إَّٔلَّ ٣َِؤؿ َٓ ٕ٪ کَاَ٪ بٔطٔ بََزْؾ  إِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ََقَ َٓ  َِلَبَزَُّظ 

ُط ٤ًَُزُ أَیِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  َٟ رَفَ  ِِ اِسَت َٓ رٔفِ لٔی  ِِ اِسَت َٓ  ١ِ ٌَ ِٓ ا َٓ ََٟک  رٔفَ  ِِ َت أَِ٪ َيِشَت ٌِ ٔلَی اِسَتَل ََٟک إ ُتُب  ِٛ ا٢َ أَََّل أَ َٗ َة  َٓ ا٢َ اِلُٜو َٗ ٩َ تُزٔیُس 



 

 

ب١ٔٔ َحخَّ َرُج١ْ ٣ٔ  ِ٘ ٤ُِٟ ٔ ا ا٦ ٌَ ِٟ ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ٔلَیَّ  َُبَِرأئ ا٨َّٟأض أََحبُّ إ وُ٪ فٔی  ُٛ ا٢َ أَ َٗ َٙ ٤ًَُزَ ًَا٠٣َٔٔضا  َٓ َوا َٓ آٔض٥ِٔ  ٩ِ أرَِشَ

 ِٛ ا٢َ َتَز َٗ ٩ًَِ أَُویِٕص  ُط  َٟ َ َشأ َٓ َ٠ًَ ِتٔی  و٢ُ َیأ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٔ ٤ََِٟتا ٠ٔی١َ ا َٗ ِٟبَِیٔت  ِی٥ُِٜ ُتطُ َرثَّ ا

بََرأَ ٨ِ٣ٔطُ إَّٔلَّ  َٓ ٕ٪ کَاَ٪ بٔطٔ بََزْؾ  َِٟی٩ٔ٤َ ٩ِ٣ٔ ٣َُزازٕ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ ََقَ ٍَ أ٣ََِسازٔ أَص١ِٔ ا ٣َ ٕ ًَا٣ٔز َٟطُ َوأَٟسْة صَُو بَٔضا أَُویُِص ب٩ُِ  ٍَ زِٔرَص٥ٕ   ٣َِؤؿ

ا٢َ ا َ٘ َٓ َتَی أَُوِيّشا  أ َٓ  ١ِ ٌَ ِٓ ا َٓ ََٟک  رٔفَ  ِِ َت أَِ٪ َيِشَت ٌِ َٓإِٔ٪ اِسَتَل ًَلَی اہللٔ َِلَبَزَُّظ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ ًَِضّسا بَزٌّ  ا٢َ أ٧ََِت أَِحَسُث  َٗ رٔفِ لٔی  ِِ ِسَت

ا٢َ  َٗ رٔفِ لٔی  ِِ اِسَت َٓ ٥ِ  بَٔشرَفٕ َػأٟٕح  ٌَ ا٢َ َن َٗ َٟ٘ٔیَت ٤ًََُز  ا٢َ  َٗ رٔفِ لٔی  ِِ اِسَت َٓ ًَِضّسا بَٔشرَفٕ َػأٟٕح  ا٢َ أ٧ََِت أَِحَسُث  َٗ رٔفِ لٔی  ِِ اِسَت

َٓکَاَ٪ ک٤ََّ٠ُا َر  َشِوتُطُ بُزَِزّة  َٛ ا٢َ أَُسِْْر َو َٗ ًَلَی َوِجضٔطٔ   َٙ َٓا٧َِل٠َ َٟطُ ا٨َّٟاُض  ٔل٩َ  َٔ َٓ ُط  َٟ رَفَ  ِِ اِسَت ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ آُظ إِٔنَشاْ٪ َٓ َٗ

ِٟبُرَِزةُ  ٔ ا  ِٔلَُویِٕص َصٔذظ

رب ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب اشبر، ااحسؼ انب ینثم اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، زرافہ نب افیف، رضحت اریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اج

بج یھب نمی ےس وکیئ امجتع آیت وت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ےک اپس 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ےس وپےتھچ ہک ایک  م ںیم وکیئ افسی نب اعرم ےہ اہیں کت ہک اکی امجتع ںیم رضحت افسی 

ت رمع ریض آےئگ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن وپاھچ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس افسی نب اعرم ںیہ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضح

آپ اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ایک آپ ہلیبق رماد ےس افر رقآؿ ےس وہ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ایک 

ادلہ وک ربص یک امیبری یھت وج ہک اکی درمہ ہگج ےک العفہ اسری کیھٹ وہیئگ اوہنں ےن رفام ا  ی اہں رضحت رمع ےن رفام ا ایک آپ یک ف

ںیہ اوہنں ےن اہک  ی اہں رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک 

اہمترے اپس رضحت افسی نب اعرم نمی یک اکی امجتع ےک اسھت آںیئ ےگ وج ہک ہلیبق رماد افر العہق رقآؿ ےس وہں ےگ اؿ وک 

یگ رھپ اکی درمہ ہگج ےک العفہ حیحص وہ اجںیئ ےگ اؿ یک فادلہ وہیگ افر فہ اینپ فادلہ ےک رفامربندار وہں ےگ ارگ فہ ربص یک امیبری وہ

اہلل اعتیل رپ مسق اھکںیل وت اہلل اعتیل اؿ یک مسق وپری رفام دے اگ ارگ  م ےس وہ ےکس وت اؿ ےس اےنپ ےئل داعےئ ترفغت رکفاان وت آپ 

رفام دںی رضحت افسی رقین ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک ےئل داعےئ ترفغت رک دی رضحت ریمے ےیل ترفغت یک داع 

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اب آپ اہکں اجان اچےتہ ںیہ ہک رضحت افسی رفامےن ےگل ہک ےھجم نیکسم ولوگں ںیم رانہ ز ادہ 

ںیم ےس اکی آدیم جح ےک ےئل آ ا وت رضحت رمع ےن اؿ ےس رضحت افسی دنسپدیہ ےہ رھپ بج آدنئہ اسؽ آ ا وت وکہف ےک رسدارفں 

 ےک ابرے ںیم وپاھچ وت فہ آدیم ےنہک اگل ہک ںیم رضحت افسی وک ایسی احتل ںیم وھچڑ رک آ ا وہں ہک اؿ اک رھگ وٹاٹ وھپاٹ افر اؿ ےک اپس

 اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک اہنتی مک اسامؿ اھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہک ںیم ےن ر

اہمترے اپس نمی یک اکی امجتع ےک اسھت رضحت افسی نب اعرم آںیئ ےگ وج ہک ہلیبق رماد افر العہق رقین ےس وہں ےگ اؿ وک 



 

 

فادلہ ےک رفامربندار وہں ربص یک امیبری وہیگ سج ےس  ااےئ اکی درمہ یک ہگج ےک کیھٹ وہ اجںیئ ےگ اؿ یک فادلہ وہیگ فہ اینپ 

ےگ ارگ فہ اہلل اعتیل رپ مسق اھک ںیل وت اہلل اعتیل اؿ یک مسق وپری رفام دے ارگ آپ ےس وہ ےکس وت اؿ ےس اےنپ ےئل داعےئ ترفغت رک 

ٰیل دںی رضحت افسی ےن رفام ا  م اکی کین رفس ےس فاسپ آےئ وہ  م ریمے ےئل ترفغت یک داع رفامںیئ رضحت افسی ریض اہلل اعت

ہنع ےن اس آدیم ےک ےئل داعےئ ترفغت رفام دی رھپ ولگ رضحت افسی رقین اک اقمؾ ےھجمس رافی اریس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت 

افسی وک اکی اچدر افڑاھ دی یھت وت بج یھب وکیئ آدیم رضحت افسی وک داتھکی وت اتہک ہک رضحت افسی ےک اپس ہی اچدر اہکں ےس 

 آیئگ؟

امیہ یلظنح، دمحم نب اشبر، ااحسؼ انب ینثم اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، زرافہ نب افیف، رضحت اریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب ارب :  رافی

 نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فملس یک فتیص ےک ایبؿ ںیم رصمفاولں وک یبن یلص اہلل ہیلع

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 رصمفاولں وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٩٤ ب٩ ط٤اسہ ٣ہزی ابوكاہز اب٩ وہب، رح٠٣ہ ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، رح٠٣ہ اب٩ ٤ًزا٪ تحیيی ًبساٟز :  راوی

 حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ  ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٠َ٣َُة ح و َحسَّ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی رَحِ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ثَىٔی  َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ َحسَّ

حٔیٔيیُّ  ٠َ٣َُة َوصَُو اب٩ُِ ٤ًَِٔزاَ٪ اٟتُّ َّی  رَحِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا َذٓرٕ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َِِٟضزٔیِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َاَسَة ا  ٩ًَِ

 ٔ إ َٓ اِسَتِوُػوا بٔأَص٠َِٔضا َخِّْرا  َٓ َِْٟ٘ٔراُن  َتُحوَ٪ أَِرّؿا یُِذََکُ ٓٔیَضا ا ِٔ ٥ُِ َسَت َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ اہللُ  ُض٥ِ ذ َٟ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ٪َّ  َٓ ّة َوَرح٤ّٔا  َّ٣

حِ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ابِىَِی رُشَ َة َو ٌَ ٤َزَّ بَٔزبٔی َٓ ا٢َ  َٗ ِد ٨ِ٣َٔضا  َٓاَِخُ َٟب٨َٕٔة   ٍٔ تَتًَٔلٔ٪ فٔی ٣َِؤؿ ِ٘ ًَأ٪ فٔی َرُج٠َِْٔن َي بٔی١َ اب٩ِٔ َحَش٨ََة یَت٨ََاَز

َد ٨ِ٣َٔضا رَخَ َٓ َٟب٨َٕٔة   ٍٔ  ٣َِؤؿ

ی دبعارلنمح نب امشہس رہمی رضحت اوبذر ریض اہلل اوباطرہ انب فبہ، رح  

ح ب ئ

 

ت

ہلم اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، رحہلم انب رمعاؿ 

اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رقنعبی  م اکی ااسی العہق حتف رکف ےگ ہک سج ںیم ریقاط اک رفاج وہاگ وت  م اس العےق 



 

 

ولوگں اک  م رپ قح یھب ےہ افر رہتش یھب افر بج  م فاہں دف آدویمں ےک درایمؿ اکی اٹنی  فاولں ےس ااھچ ولسک رکان ویکہکن اؿ

ہگج ےک ےئل ڑلےت وہےئ دوھکی وت رھپ فاہں ےس  لک اجان رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ہک رہعیب افر دبعارلنمح لب 

 اس ہگج ےس  لک آےئ۔رسلیج اکی اٹنی یک ہگج یک اخرط ڑل رےہ ںیہ وت رھپ فہ 

ی دبعارلنمح نب امشہس رہمی رضحت اوبذر  :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

اوباطرہ انب فبہ، رحہلم اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، رحہلم انب رمعاؿ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿاضفلئ :   ابب

 رصمفاولں وک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فتیص ےک ایبؿ ںیم

     1997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبیساہلل ب٩ سٌیس وہب ب٩ جزیز، رح٠٣ہ ٣َصی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ط٤اطہ ابی بَصہ حرضت ابوذر :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  یَّ َحسَّ ٤َِِٟٔصٔ ٠َ٣ََة ا ُت رَحِ ٌِ ث٨ََا أَبٔی َس٤ٔ ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ ٕب َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ُث  یَُحسِّ

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  َة  ٩ًَِ أَبٔی َبَِصَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٔط٤َاَسَة  َتُحوَ٪ ٣َِٔصَ َوهَٔی ًَ ِٔ ٥ُِ َسَت َّٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ

ّة َوَرح٤ّٔا أَِو  ُض٥ِ ذ٣َّٔ َٟ إٔ٪َّ  َٓ ٔلَی أَص٠َِٔضا  أَِحٔش٨ُوا إ َٓ َتِحُت٤ُوَصا  َٓ إَٔذا  َٓ َِْٟ٘ٔراُن  َٓإَٔذا َرأَیَِت أَِرْق ُيَشِمَّ ٓٔیَضا ا ّة َؤػِضّزا  ا٢َ ذ٣َّٔ َٗ

َة  َرُج٠َِْٔن َیِدَتٔؼ٤َأ٪ ٓٔیَضا فٔی ٌَ ِحبٔی١َ ب٩ِٔ َحَش٨ََة َوأََخاُظ َربٔی ًَِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ رُشَ أَیُِت  ا٢َ رَفَ َٗ ِد ٨ِ٣َٔضا  اَِخُ َٓ َٟب٨َٕٔة   ٍٔ ٣َِؤؿ

ِجُت ٨ِ٣َٔضا رَخَ َٓ َٟب٨َٕٔة   ٍٔ  َیِدَتٔؼ٤َأ٪ فٔی ٣َِؤؿ

رصبہ رضحت اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ  زریہ نب رحب، دیبع اہلل نب دیعس فبہ نب رجری، رحہلم رصمی دبعارلنمح نب امشہش ایب

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقنعبی  م ولگ رصم وک حتف رکف ےگ فہ ایسی زنیم ےہ ہک سج ںیم ریقاط اک ظفل وبال اجات ےہ وت بج  م

 یھب  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس رصم ںیم دالخ وہ وت فاہں ےک رےنہ فاولں ےس ااھچ ولسک رکان ویکہکن اؿ اک  م رپ قح یھب ےہ افر رہتش

 ےن رفام ا اؿ اک قح یھب ےہ افر داامدی اک رہتش یھب وت بج وت دف آدویمں وک دےھکی ہک فہ اکی اٹنی یک ہگج ںیم ڑگھج رےہ ںیہ وت فاہں ےس

رہعیب وک اکی اٹنی یک ہگج رپ  لک اجان اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن دبعارلنمح نب رشلیج نب ہنسح افر اےکس اھبیئ 

 ڑگھجےت وہےئ داھکی وت ںیم فاہں ےس  لک آ ا

 زریہ نب رحب، دیبعاہلل نب دیعس فبہ نب رجری، رحہلم رصمی دبعارلنمح نب امشہش ایب رصبہ رضحت اوبذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...امعؿ فاولں یک 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امعؿ فاولں یک 

     1998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪ ابی وازَ جابز، ب٩ ٤ًزو راسيی حرضت ابوبززہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ُت أَبَا بَزَِزةَ  َحسَّ ٌِ ٤ِزٕو اٟزَّأسٔيیِّ َس٤ٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٔ َجابٔز َِٟوازٔ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪  َث ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ٌَ وَُّل َب ُ٘  َي

ََٓشبُّوُظ َوَُضَ  َزٔب  ٌَ ِٟ ٔلَی وَٓیٕ ٩ِ٣ٔ أَِحَیأئ ا ٥َ َرُجًّل إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َحاَئ إ َٓ بُوُظ 

َِٟو أَ٪َّ أَص١َِ ٤ًَُاَ٪ أََتِیَت ٣َا َسبُّ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ أَِخبََرُظ  َٓ  ٥َ بُوَک َوَس٠َّ  وَک َوََّل َُضَ

ف رایبس رضحت اوبربزہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی آدیم وک رعب ےک دیعس نب وصنمر، دہمی نب ومیمؿ ایب فازع اجرب، نب رمع

 ابقلئ ںیم ےس یسک ےلیبق یک رطػ اجیھب وت اس ےلیبق فاولں ےن اس آدیم وک اگایلں دںی افر اوہنں ےن اےس امرا وت فہ آدیم ر اؽ اہلل یلص

وک ربخ دی وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ارگ وت امعؿ فاولں ےک اپس اجات وت اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 فہ ےھجت ہن وت اگایلں دےتی افر ہن یہ ےھجت امرےت۔

 دیعس نب وصنمر، دہمی نب ومیمؿ ایب فازع اجرب، نب رمعف رایبس رضحت اوبربزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہلیبق فیقث ےک ذکاب افر اس ےک اظمل ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ہلیبق فیقث ےک ذکاب افر اس ےک اظمل ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     1999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، حرضمی، اسوز ب٩ طیبا٪، ً٘بہ حرضت ابو٧و١ًٓ٘بہ ب٩ ٣رک٦، يٌ٘وب اب٩ اسحٙ :  راوی

مٔیَّ أَِخبََر٧َا اِِلَِسوَ  َِٟحرِضَ َٙ ا ىٔی اب٩َِ إِٔسَح ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ١ٕ َحسَّ َٓ ٩ًَِ أَبٔی ٧َِو زُ ب٩ُِ َطِیَباَ٪ 

 َ٘ ًَ ًَلَی   ٔ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ اٟزُّبَِْر ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ َرأَیُِت  ٠َِیطٔ  ًَ َّی ٣َزَّ  ٠َِیطٔ َوا٨َّٟاُض َحً ًَ یِْع َت٤ُزُّ  ٠َِت َُقَ ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  َبةٔ ا



 

 

 َ ٠َِیَک أَبَا ُخب ًَ ًَل٦ُ  ٠َِیَک أَبَا ُخبَِیٕب اٟشَّ ًَ ًَل٦ُ  ٠َِیَک أَبَا ُخبَِیٕب اٟشَّ ًَ ًَل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  َٕ َٗ َو ٨ُِت ِیٕب أ٣ََ َٓ ُٛ ِس  َ٘ َٟ ا َواہللٔ 

٩ًَِ َصَذا أَ  ٨ُِت أ٧ََِضاَک  ُٛ ِس  َ٘ َٟ ٩ًَِ َصَذا أ٣ََا َواہللٔ  ٨ُِت أ٧ََِضاَک  ُٛ ِس  َ٘ َٟ ٩ًَِ صََذا أ٣ََا َواہللٔ  ٤ِٔ٠ًَُت أ٧ََِضاَک  ٨َِت ٣َا  ُٛ ٣َا َواہللٔ إِٔ٪ 

ْة  ح٥ٔٔ أ٣ََا َواہللٔ َِل٣َُّ ا٣ّا َوُػوَّّل ٟرٔلَّ وَّ َٗ ا٣ّا  ِبٔس اہللٔ  َػوَّ ًَ  ُٕ ٔ َِٟححَّاَد ٣َِوٗ َّ ا َب٠َ َٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  َذ  َٔ ْة َخِْْر ث٥َُّ َن َصا َِل٣َُّ أ٧ََِت أرََشُّ

طٔ أَِس٤َ  ٔلَی أ٣ُِّ ٔ ث٥َُّ أَِرَس١َ إ َِٟیُضوز ُٗبُورٔ ا ِٟقَٔی فٔی  ُ أ َٓ ٩ًَِ ٔجِذًٔطٔ  أ٧ُِز٢َٔ  َٓ َِٟیطٔ  ٔ أَِرَس١َ إ َٓ ِوُُٟط  َٗ أَبَِت أَِ٪ َتأِتَٔیطُ  اَئ ب٨ِٔٔت َو َٓ أَبٔی برَِکٕ 

َِٟت  ا َٗ أَبَِت َو َٓ ا٢َ  َٗ و٧ٔٔک  َِٟیٔک ٩ِ٣َ َيِشَحبُٔک بُْٔقُ ٔ ثَنَّ إ ٌَ ََٟتأِتَٔیىِّی أَِو َِلَبِ ٠َِیَضا اٟزَُّسو٢َ  ًَ ًَاَز  َ أ ٔلَیَّ َٓ َث إ ٌَ َّی َتِب  َواہللٔ ََّل آتٔیَک َحً

ا٢َ أَُر  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ونٔی  َٕ َرأَیِتٔىٔی ٩ِ٣َ َيِشَحبُىٔی بُْٔقُ ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َِیَضا  ًَ َّی َزَخ١َ  ُٖ َحً َٙ یََتَوذَّ ٠َِیطٔ ث٥َُّ ا٧َِل٠َ ٌِ أََخَذ َن َٓ ونٔی ٔسِبًَیَّ 

ََّک تَ  ىٔی أ٧َ َِ َتَک ب٠ََ ٠َِیَک آَٔخَ ًَ َِٓشَس  ٠َِیطٔ ز٧َُِیاُظ َوأَ ًَ َِٓشِسَت  َِٟت َرأَیُِتَک أَ ا َٗ ُسوِّ اہللٔ  ٌَ ُت بٔ ٌِ ُط َیا َػ٨َ َٟ و٢ُ  اب٩َِ َذأت ُ٘

َّی  ا٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ َ ٍُ بٔطٔ ك َٓ ٨ُُِٜت أَِر َٓ ا أََحُسص٤َُا  ِْٔن أ٣ََّ َٗ ِْٔن أ٧ََا َواہللٔ َذاُت ا٨َِّٟلا َٗ ا٦َ أَبٔی برَِکٕ ا٨َِّٟلا ٌَ َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوك ًَ اہللُ 

ًَّٟٔی ََّل  ٔ ا ٤َِٟزِأَة ُٚ ا ٨ََٓٔلا ا اِْلََخُ  َوابِّ َوأ٣ََّ ث٨ََا أَ٪َّ فٔی ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ُِط أ٣ََا إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ ىٔی  ِِ َتِشَت

 َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَل إَٔخاَُٟک إَّٔلَّ إٔیَّاُظ  َٓ ٤ُِٟبْٔرُ  ا ا أَی٨َِاُظ َوأ٣ََّ اُب رَفَ َٜذَّ ا اِل أ٣ََّ َٓ ابّا َو٣ُبّْٔرا  ذَّ َٛ  ٕٕ ٌِ َث٘ٔی ٥ِ یَُزأج َٟ ٨ًََِضا َو  َضاا٦َ 

ہبقع نب ہمرؾ، وقعیب انب ااحسؼ ، رضحیم، ا اد نب ابیشؿ، ہبقع رضحت اوبونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب 

زربی وک دمہنی یک اکی اھگیٹ رپ داھکی رضحت ونلف ےتہک ںیہ ہک رقیشی افر دفرسے ولگ یھب اس رطػ ےس زگرےت ےھت اہیں کت ہک 

 ہنع اس رطػ ےس زگرے وت فاہں رپ ڑھکے وہ رک رفام ا اے اوبت بی ھجت رپ مالیتم وہ مالیتم بج رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 وہ اہلل یک مسق ںیم آپ وک اس ےس ےلہپ یہ رفاتک اھت اہلل یک مسق ںیم آپ وک اس ےس ےلہپ یہ رفاتک اھت اہلل یک مسق ںیم آپ یک رطح رفزہ

 اہلل یک مسق آپ اک وج رگفہ ربا اھت فہ تہب ااھچ رگفہ اھت رھپ رضحت انب رمعےلچ آےئ دار بش زدنہ دار افر ہلص رمح یسک وک ںیہن اجاتن

اجحج وک رضحت دبعاہلل ےک اہیں ڑھکے وہےن افر الکؾ رکےن یک االطع یچنہپ وت اجحج ےن رضحت دبعاہلل نب زریب یک شعن اس اھگٹ 

اہلل یک فادلہ رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ےس ارتفا رک وہید ےک ربقاتسؿ ںیم وکنھپا دی رھپ اس ےن رضحت دبع

 رطػ آدیم جیھب رک اؿ وک ولبا ا رضحت اامسء ےن آےن ےس ااکنر رک د ا اجحج ےن دفابرہ ولباےن اجیھب افر ےنہک ےگل ہک ارگ وکیئ ےہ وت کیھٹ

 

 

ھب

ک

اا وہا ےھجت ریمے اپس ےل آےئ اگ رضحت اامسء ےن ےہ فرہن ںیم ریتی رطػ اکی ا ےس آدیم وک وجیھبں اگ وج ریتے ابولں وک 

 

یت خ
 
ئ

رھپ ااکنر رک د ا افر رفامےن  ںیگ اہلل یک مسق ںیم ریتے اپس ںیہن آؤں یگ اچےہ وت ریمی رطػ ا ےس آدیم وک گ ےجی ہک فہ ریمے ابولں 

نہپ رک اڑکات وہا رضحت اامسء ےک اپس آ ا افر  وک اتچنیھک وہا الےئ رافی ےتہک ںیہ ہک ابآلرخ اجحج ےنہک اگل ہک ریمی وجایتں الؤ فہ وجایتں

ےنہک اگل ہک ایک وت ےن داھکی ےہ ہک ںیم ےن اہلل ےک دنمش ےک اسھت ایک ایک ےہ رضحت اامسء ےن رفام ا ںیم ےن داھکی ےہ ہک وت ےن اس یک 



 

 

ہلل وک دف  رم دنبفں فایل اک اٹیب اہک داین رخاب رک دی ےہ افر اس ےن ریتی آرخت رخاب رک دی ےہ ےھجم ہی ابت یچنہپ ےہ ہک وت ےن دبعا

اھ اھت ےہ اہلل یک مسق ںیم دف  رم دنبفں فایل وہں اکی  رم دنب ےس وت ںیم ےن ر اؽ اہلل افر رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اھکان ابدن

فملس ےن مہ ےس اکی دحثی ایبؿ  افر دفرسا  رم دنب فیہ اھت ہک سج یک تورت وک رضفرت وہیت ےہ افر نس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

رفامیئ یھت ہلیبق فیقث ںیم اکی ذکاب افر اکی اظمل وہاگ ہک ذکاب وک وت مہ ےن دھکی ایل افر اظمل ںیم ریتے العفہ یسک وک ںیہن یتھجمس 

 رافی ےتہک ںیہ ہک اجحج اھٹ ڑھکا وہا افر رضحت اامسء وک وکیئ وجاب ںیہن د ا۔

 نب اقحس، رضحیم، ا اد نب ابیشؿ، ہبقع رضحت اوبونلفہبقع نب ہمرؾ، وقعیب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...افرس فاولں یک 

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 افرس فاولں یک 

     2000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبس اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، جٌرف جزری، یزیس ب٩ اػ٥، حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ َر  َٗ ًَِبْس أَِخبََر٧َا و  ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َج ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ آ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ اِِلََػ٥ِّ  َِٟحزَرٔیِّ  ََٟذَصَب  ا َُّریَّا  ی٩ُ ٨ًَِٔس اٟث ِو کَاَ٪ اٟسِّ َٟ

َٟطُ  بٔطٔ َرُج١ْ  َّی یَت٨ََاَو ارَٔض َحً َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَب٨َِأئ  َٗ َٓارَٔض أَِو   ٩ِ٣ٔ 

دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رفعج زجری، سیدی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 رپ یھب وہ وت رھپ یھب افرس اک اکی آدیم اےس ےل اجات  ا آپ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ارگ دنی رث ا

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا افرس یک افالد ںیم ےس وکیئ آدیم اےس ےل اتیل۔

 ہنع دمحم نب راعف، دبع نب دیمح، دبع انب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، رفعج زجری، سیدی نب امص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب
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     2001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابی ُیث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ثور :  راوی

 ٩ًَِ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِوٕر  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٨َّا ُج٠ُوّسا ٨ًَِٔس  َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  اا٨َّٟٔيیِّ َػل َّ٤٠َ َٓ ٔة  ٌَ ِٟح٤ُُ ٠ًََِیطٔ ُسوَرةُ ا َِٟت  ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣َ َصُؤََّلٔئ  ٥ََّ٠ إٔذِ ٧َزَ َٗ وا بٔض٥ِٔ  ُ٘ ا َی٠َِح َّ٤َٟ ی٩َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  أَ َوآََخٔ ََقَ

َُٟط ٣َزَّّة أَِو ٣َزَّ  َ َّی َسأ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌِ ٥ِ٠َ یَُزأج َٓ ارٔٔسیُّ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٔ ِٟ ا٢َ َوٓٔی٨َا َس٤َ٠ِاُ٪ ا َٗ َتِْٔن أَِو ثًََلثّا 

ِو کَاَ٪ اِْلٔی٤َاُ٪ ٨ًَِٔس  َٟ ا٢َ  َٗ ًَلَی َس٤َ٠ِاَ٪ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََسُظ  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َوَؿ َٓ ا٢َ  َٟطُ رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ َصُؤََّلئٔ َٗ ٨ََٟا َُّریَّا   اٟث

نب دمحم وثر، ایب ثیغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی ا
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َ
اپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک ایس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ  ارة اہعمجل انزؽ وہیئ وت بج آپ ےن ہی آتی رکہمی زپیھ )ف
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مِئ

ینعی اپک ےہ فہ ذات ہک سج ےن رعب افر دفرسی وقومں یک رطػ اےنپ ر اولں وک اجیھب اؿ ولوگں ںیم ےس 

اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس )ہی رعب ےک العفہ دفرسے ولوگں ےس وکؿ رماد ںیہ( یبن ےن اےس 

ہبت  ا دف رمہبت  ا نیت رمہتب وپاھچ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل وکیئ وجاب ںیہن د ا اہیں کت ہک اس آدیم ےن آپ ےس اکی رم

 ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ںیم رضحت املسؿ افریس یھب ےھت رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اانپ اہھت ابمرک رضحت املسؿ رپ راھک افر رفام ا

 کت چنہپ اجےت۔ارگ اامیؿ رث ا رپ یھب وہات وت یھب اؿ یک وقؾ ںیم ےس ھچک ولگ فاہں 

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم وثر، ایب ثیغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افوٹنں یک رطح ےہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ

 اضفلئ اک ایبؿ :   ابب

  ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم

     2002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس ٣ح٤س اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ :  راوی

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبْس أَِخبََر٧َا و  ًَ ا٢َ  َٗ ٕس  ُى ٤َُٟٔح٤َّ ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ٚٔ أَِخبََر٧ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ا ٍٕ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتحُٔس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ إٔب١ٕٔ ٣ٔائَٕة ََّل َیحُٔس ٣َ َٛ وَ٪ ا٨َّٟاَض 



 

 

 اٟزَُّج١ُ ٓٔیَضا َراح٠َّٔة 

، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ دمحم نب راعف دبع نب دیمح دمحم انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی

 اہلل ےن رفام ا  م ولوگں وک  ا افوٹنں یک رطح اپؤ ےگ ہک اؿ ںیم وکیئ یھب  اار وہےن ےک اقلب افٹن ہن اپےئ۔

  اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف دبع نب دیمح دمحم انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ : ابب

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اری ےک اقلب ںیہن اتلم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ا

     2003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ب٩ ج٤ی١ ب٩ َطیٕ ث٘فی زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ ابی زرًہ ابوہزیزہ ب٩ ٌٗ٘اَ ابی  :  راوی

 زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٗتَِیَبةُ  ث٨ََا  َ٘  َحسَّ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ ٕب  فٔیُّ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َ٘ ٕٕ اٟثَّ ی ٌٔیسٔ ب٩ِٔ َج٤ٔی١ٔ ب٩ِٔ ََطٔ ٩ًَِ أَبٔی ب٩ُِ َس  َٔ ا َ٘ ٌِ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ا٢َ ُزِر َٗ ُّٙ ا٨َّٟأض بُٔحِش٩ٔ َػَحابًَٔی   ا٢َ ٩ِ٣َ أََح

ا٢َ ث٥َُّ أَبُوَک َوفٔی  َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ َک  ا٢َ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ َک  ا٢َ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٗ ا٢َ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  َٗ َک  ُّٙ بُٔحِش٩ٔ أ٣ُُّ ُٗتَِیَبَة ٩ِ٣َ أََح َحٔسیٔث 

٥ِ یَِذَُکِ ا٨َّٟاَض  َٟ  َػَحابًَٔی َو

 نب دیعس، نب لیمج نب رطفی یفقث زریہ نب رحب، رجری، امعرہ نب اقعقع ایب زرہع اوبرہریہ نب اقعقع ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ہبیتق

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن رعض ایک ہک ولوگں ںیم ےس بس ےس 

ار وکؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتی امں اس آدیم ےن رعض ایک رھپ سک اک آپ یلص ز ادہ ریمے اےھچ ولسک اک دقح

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتی امں اک اس ےن رھپ رعض ایک رھپ سک اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتی امں اک اس ےن رعض ایک رھپ

ریتے ابپ اک اس ےن رعض ایک رھپ سک اک آپ ےن رفام ا رھپ ریتے ابپ اک افر ہبیتق یہ یک سک اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ 

 رفاتی ںیم ےہ ریمے اےھچ ولسک اک بس ےس ز ادہ دقحار وکؿ ےہ اک ذرک ےہ افر اس ںیم اانلس ینعی ولوگں اک ذرک ںیہن ےہ۔



 

 

رہ نب اقعقع ایب زرہع اوبرہریہ نب اقعقع ایب زرہع رضحت ہبیتق نب دیعس، نب لیمج نب رطفی یفقث زریہ نب رحب، رجری، امع :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک 

     2004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء ہ٤سانی اب٩ ٓـی١ ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ ابی زرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو َُکَ  ٩ًَِ َحسَّ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  َِٟض٤َِسانٔیُّ َحسَّ ًَلٔء ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔی  یِٕب ٣َُح٤َّ َة  ًَ أَبٔی ُزِر

ا٢َ أ٣ُُّ  َٗ ِحَبةٔ  ُّٙ ا٨َّٟأض بُٔحِش٩ٔ اٟؼُّ ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٩ِ٣َ أََح َٗ ا٢َ  َٗ َٞ صَُزیَِزَة  َٞ ث٥َُّ أَِز٧َا َٝ ث٥َُّ أَبُو َٝ ث٥َُّ أ٣ُُّ َٝ ث٥َُّ أ٣ُُّ

 َٞ  أَِز٧َا

 این انب لیضف امعرہ نب اقعقع ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم 
 
اوبرکبی دمحم نب العء ہ

اک وکؿ دقحار ےہ آپ ےن اراشد رفام ا ریتی  ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ ریمے اےھچ ولسک

 امں رھپ ریتی امں رھپ ریتی امں رھپ ریتے ابپ اک رھپ وج ریتے رقبی وہ رھپ وج ریتے رقبی وہ۔

 این انب لیضف امعرہ نب اقعقع ایب زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 اوبرکبی دمحم نب العء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم

     2005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ، رشیک ، ٤ًارة ، اب٩ طبر٣ة، ابىی زرًة، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة َواب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة  یْک  ث٨ََا رَشٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔلَی ی صُزَ َحسَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ یَِزَة 

َٟت٨َُبَّأَ٪َّ  ٥ِ َوأَبٔیَک  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ٕ َوَزاَز  ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اتی ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اوبرکب نب ایب ہبیش ، رشکی ، امعرۃ ، انب ربشۃم، اینب زرۃع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رف

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا رھپ رجری یک دحثی یک رطح دحثی ذرک یک افر اس ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک ریتے ابپ یک مسق ےھجت 



 

 

 آاگہ رک د ا اجےئ اگ ۔

 ہلل اعتیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش ، رشکی ، امعرۃ ، انب ربشۃم، اینب زرۃع، رضحت اوبرہریہ ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم

     2006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، طبابہ، ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، اح٤س ب٩ َخاغ، حبا٪ ، و٫یب اب٩ طبر٣ہ :  راوی

ثَىٔی أَِح٤َُس  ُس ب٩ُِ ك٠ََِحَة ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َحسَّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ إغ َحسَّ ب٩ُِ َٔخَ

ٔس ب٩ِٔ  ٔ فٔی َحٔسیٔث ُوَصِیٕب ٩ِ٣َ أَبَزُّ َوفٔی َحٔسیٔث ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُطبِر٣ََُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ُّٙ  ُوَصِیْب لِٔکَ ك٠ََِحَة أَیُّ ا٨َّٟأض أََح

ِحَبٔة ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ حَ  ٕ ٣ٔىِّی بُٔحِش٩ٔ اٟؼُّ  ٔسیٔث َجزٔیز

ی ت  انب ربشہم ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رفاتی ےہ فبیہ یک رفاتی ںیم 
دمحم نب اح م، ابشہب، دمحم نب ہحلط، ادمح نب رخاش، ةحؿ ، فه

ےہ ہک وکؿ یکین اک دقحار ےہ افر دمحم نب ہحلط یک رفاتی ںیم ےہ ہک ولوگں ںیم ےس بس ےس ز ادہ وکؿ ریمے اےھچ ولسک اک ز ادہ 

 رھپ رجری یک دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔ دقحار ےہ

ی ت  انب ربشہم :  رافی
 دمحم نب اح م، ابشہب، دمحم نب ہحلط، ادمح نب رخاش، ةحؿ ، فه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک

     2007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ا٪ طٌبہ، حبیب ابی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، وٛیٍ، سٔیا٪، حبیب ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی یحٌی اب٩ سٌیس ٗل :  راوی

 ًباض حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َحبٔیٕب ح و  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

ىٔی ابِ  ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي ًَ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بَّأض  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا َحبٔیْب  اََّل َحسَّ َٗ َبَة  ٌِ َیاَ٪ َوُط ِٔ ٩ًَِ ُس اَ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ٤ِزٕو ٩َ َس

ا٢َ أََویٌّ َوأَٟسا َ٘ َٓ  ٔ ِٟحَٔضاز ٥َ َيِشَتأِذ٧ُٔطُ فٔی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َحاصِٔس َٗ َٓ ٔٔیض٤َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  َک 



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، بیبح دمحم نب ینثم ییحی انب دیعس اطقؿ ہبعش، بیبح ایب ابعس رضحت دبعاہلل نب 

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس  رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس

ےس اہجد ںیم اجےن یک ااجزت امیگن وت آپ ےن رفام ا ایک ریتے فادلنی زدنہ ںیہ اس ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رفام ا وت اؿ یک دختم ںیم رہ ریتے ےئل یہی اہجد ےہ۔

 نب ینثم ییحی انب دیعس اطقؿ ہبعش، بیبح ایب ابعس رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، ایفسؿ، بیبح دمحم :  رافی

 دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ول

     2008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ طٌبہ، حبیب ابوًباض حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس  ِبَس اہللٔ ب٩َِ َحسَّ ًَ ُت  ٌِ بَّأض َس٤ٔ ٌَ ِٟ ُت أَبَا ا ٌِ ٩ًَِ َحبٔیٕب َس٤ٔ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَ  

ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠  َٗ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل وَُّل َجاَئ َرُج١ْ إ ُ٘ أؾ َي ٌَ ِٟ ائُٔب ب٩ُِ رَفُّوَر ا بَّأض اِس٤ُُط اٟشَّ ٌَ ِٟ أَبُو ا

ِّیُّ  ٤َِٟک  ا

دیبع اہلل نب اعمذ ہبعش، بیبح اوبابعس رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل 

 ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا رھپ آےگ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ہبعش، بیبح اوبابعس رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ول

     2009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوَکیب اب٩ برش ٣شٌز ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ٌاویہ ٤ًزو ابی اسحاٚ ٗاس٥ ب٩ زَکیا، حشْن ب٩ ًلی حرضت حبیب  :  راوی

 ٰی ٨ًہرضی اہلل تٌال

اؤَیةُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ ح و َحسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش یِٕب أَِخبََر٧َا اب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا أَبُو َُکَ َٙ ح و  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ٤ِزٕو  ًَ ب٩ُِ 



 

 

فٔیُّ  ٌِ ُِٟح ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا حَُشُِْن ب٩ُِ  یَّاَئ َحسَّ أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٩ًَِ َحبٔیٕب بَٔضَذا َحسَّ ا  ٌّ ٤ًَِٔع َج٤ٔی َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ٩ًَِ َزائَٔسَة لِٔکَ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

اوبرکبی انب رشب رعسم دمحم نب اح م، اعمفہی رمعف ایب ااحسؼ اقمس نب زرک ا، نیسح نب یلع رضحت بیبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ 

 فاتی لقن یک یئگ ےہ۔دنسفں ےک اسھت ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح ر

 اوبرکبی انب رشب رعسم دمحم نب اح م، اعمفہی رمعف ایب ااحسؼ اقمس نب زرک ا، نیسح نب یلع رضحت بیبح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اس رفامؿ ےک ایبؿ ںیم ہک ولوگں یک اثمؽ افوٹنں یک رطح ےہ ہک  ا ںیم ےھجم اکی یھب  ااری ےک اقلب ںیہن اتلم

     2010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حبیب، ا٦ س٠ی٥ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ  سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساہلل ب٩ و ہب ٤ًزو ب٩ حارب یزیس ب٩ ابی :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس أَبٔی َحبٔیٕب أَ٪َّ ٧َا٤ًّٔا ٣َِولَی أ٦ُِّ  َحسَّ

ثَُط أَ٪َّ  ا َس٤َ٠ََة َحسَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ٧َٔيیِّ اہللٔ َػل َب١َ َرُج١ْ إ ِٗ ا٢َ أَ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَلَی ًَ َک  ٌُ ٔ ٢َ أُبَاي

ا٢َ  َٗ َض١ِ ٩ِ٣ٔ َوأَٟسیَِک أََحْس وَیٌّ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَٔضازٔ أَبَِتغٔی اِِلَِجَز ٩ِ٣ٔ اہللٔ  ِٟضِٔحَزةٔ َوا َٓتَبَِتغٔی اِِلَِجَز ٩ِ٣ٔ اہللٔ ا ا٢َ  َٗ ص٤َُا  ٥ِ ب١َِ لِٔکَ ٌَ َن

أَِحٔش٩ِ ُػِحبََتُض٤َا َٓ ٔلَی َوأَٟسیَِک  ٍِ إ َٓاِرٔج ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ 

دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ف بہ رمعف نب احرب سیدی نب ایب بیبح، اؾ میلس رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر اس ےن رعض ایک ںیم رجہت افر اہجد یک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس )ےک اہھت رپ( تعیب رکات وہں افر اہلل اعتیل ےس اس اک ارج اچاتہ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ریتے فادلنی ںیم

زدنہ ےہ اس ےن رعض ایک  ی اہں ہکلب دفونں زدنہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م اہلل ےس اس اک ارج اچےتہ وہ اس ےس وکیئ 

 ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےنپ فادلنی یک رطػ اج افر اؿ دفونں ےس ااھچ ولسک رک۔

بہ رمعف نب احرب سیدی نب ایب بیبح، اؾ میلس رضحت دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ریض اہلل دیعس نب وصنمر، دبعاہلل نب ف  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...فادلنی ےک اسھت ااھچ ولسک رکان یلفن امنز فریغہ دقمؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 فادلنی ےک اسھت ااھچ ولسک رکان یلفن امنز فریغہ دقمؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ح٤یس ب٩ ہًل٢ ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٔ  َحسَّ ٩ًَِ أَب  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ  ٔ َحسَّ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ا٢َ کَاَ٪ َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َٗ َُّط  ی صَُزیَِزَة أ٧َ

 ٍٕ ٔ ٨ََٟا أَبُو َرآ  َٕ َوَػ َٓ ا٢َ ح٤َُِیْس  َٗ طُ  َحائَِت أ٣ُُّ َٓ ٕة  ٌَ بَُّس فٔی َػِو٣َ ٌَ ٠َِیطٔ  ُجَزیِْخ یََت ًَ َّی اہللُ  ٔة َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔ َة أَبٔی صَُزیَِزَة ٟٔٔؼ َٔ ٔػ

ا َ٘ َٓ َِٟیطٔ َتِسًُوُظ  ٔ ِت َرأَِسَضا إ ٌَ َٓ َٚ َحأجبَٔضا ث٥َُّ َر ِو َٓ َضا  َّٔ َٛ ٠َِت  ٌَ َٕ َج ِی َٛ ًَِتطُ  طُ حَْٔن َز ٥َ أ٣َُّ َک ک٤ِِّ٠َىٔی َوَس٠َّ َِٟت یَا ُجَزیُِخ أ٧ََا أ٣ُُّ

ِتطُ  َٓ َِٟت یَا جُ  ََٓؼاَز ا َ٘ َٓ ا٧َٔیٔة  ًَاَزِت فٔی اٟثَّ ِت ث٥َُّ  ٌَ َج َٓاِخَتاَر َػًَلَتطُ رَفَ ِّی َوَػًَلتٔی  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أُم َ٘ َٓ ِّی  َک ُيَؼل َزیُِخ أ٧ََا أ٣ُُّ

َِٟت ا٠َُّٟض٥َّ إٔ٪َّ َصَذا ُجَزیِْخ  ا َ٘ َٓ اِخَتاَر َػًَلَتُط  َٓ ِّی َوَػًَلتٔی  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أُم َٗ ک٤ِِّ٠َىٔی  أَبَی أَِ٪ یُک٤َِّ٠َىٔی ا٠َُّٟض٥َّ  َٓ َٓ ِّی ک٤َِّ٠َُتطُ  ٔن َوصَُو ابِىٔی َوإ

ا٢َ َوکَاَ٪ َراعٔی َؿإِٔ٪  َٗ َن 
ٔ

ُٔت َٟ تََن  ِٔ ٠َِیطٔ أَِ٪ ُي ًَ ًَِت  ِو َز َٟ ا٢َ َو َٗ ٤ُِٟو٣َٔشأت  َّی تُزٔیَطُ ا ًَل ت٤ُِٔتطُ َحً َجِت َٓ رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٔلَی َزیِزٔظ َیأِؤی إ

 ِٟ َِٟت ٩ِ٣ٔ َػاحٔٔب َصَذا اٟسَّ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ ا ا َٗ ََٟضا ٣َا صََذا  َٓ٘ٔی١َ  ََٟسِت ًَُُل٣ّا  َو َٓ َح٠َ٤َِت  َٓ ٠ًََِیَضا اٟزَّاعٔی   ٍَ َٗ َو َٓ َیٔة  ا٢َ َْقِ َٗ  ٔ یِز

أََخُذوا یَِضٔس٣ُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ٠َ یُک٤ِِّ٠َُض٥ِ  َٓ ِّی  ُٓوُظ ُيَؼل ََٓؼاَز ٨َاَزِوُظ  َٓ ُُٔؤؤسض٥ِٔ َو٣ََشاحٔیض٥ِٔ  َحاُؤا بٔ ا َرأَی َذَٟٔک ٧َز٢ََ َٓ َّ٤٠ََٓ وَ٪ َزیَِزُظ 

ا٢َ أَبٔی َراعٔ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَبُوَک  َ٘ َٓ ٔيیِّ  ٥َ ث٥َُّ ٣ََشَح َرأَِض اٟؼَّ َٓتََبشَّ ا٢َ  َٗ  ٔ ُط َس١ِ َصٔذظ َٟ اُٟوا  َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ وا َذَٟٔک إ ٌُ ا َس٤ٔ َّ٤٠َ َٓ أِٔ٪  َـّ ی اٟ

 ٔ اُٟوا ٧َِبىٔی ٣َا َصَس٨َ٣ِا ٩ِ٣ٔ َزیِزَٔک ب َٗ ًًََلظُ ٨ِ٣ُٔط  ٤َا کَاَ٪ ث٥َُّ  َٛ ٩ِٜٔ أًَٔیُسوُظ تَُزابّا  ا٢َ ََّل َوَل َٗ ٔة  َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا  اٟذَّ

ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح نب الہؽ ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رججی اےنپ ابعدت 

ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اؿ یک اس رطح تفص اخےن ںیم ابعدت رک رےہ ےھت ہک اؿ یک امں آ یئگ دیمح 

ایبؿ یک سج رطح ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس تفص ایبؿ یک یھت سج فتق اؿ یک امں ےن اؿ وک الب ا وت اوہنں ےن 

 انب رججی وک آفاز دی افر ےنہک  ںیگ اے رججی ںیم ریتی اینپ یلیھتہ اینپ وکلپں رپ ریھک وہیئ یھت رھپ اانپ رس انب رججی یک رطػ ااھٹ رک

امں وہں ھجم ےس ابت رک انب رججی اس فتق امنز زپھ رےہ ےھت انب رججی ےن اہک اے اہلل اکی رطػ ریمی امں ےہ افر اکی 

ںیم اس ےس ابت رکیت وہں وت ہی  رطػ امنز ےہ رھپ انب رججی ےن امنز وک اایتخر ایک رھپ اؿ یک امں ےن اہک اے اہلل ہی رججی ریما اٹیب ےہ



 

 

ریمے اسھت ابت رکےن ےس ااکنر رک داتی ےہ اے اہلل انب رججی وک اس فتق کت ومت ہن دانی بج کت ہک ہی دباکر توروتں اک ہنم ہن 

 التبم وہ اجات آپ یلص دھکی ےل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ رججی یک امں اس رپ ہی داع رکیت ہک فہ ہنتف ںیم زپ اجےئ وت فہ ےنتف ںیم

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ڑیھبفں اک اکی رچفااہ اھت وج رججی ےک ابعدت اخہن ںیم رہھٹات اھت اگؤں ےس اکی تورت ت یل وت اس رچفاےہ ےن 

ایگ ہک  اس تورت ےک اسھت ربا اکؾ ایک وت فہ تورت احہلم وہیئگ اس تورت ےک اہں اکی ڑلےک یک فالدت وہیئ وت اس تورت ےس وپاھچ

ہی ڑلاک اہکں ےس الیئ ےہ اس تورت ےن اہک اس ابعدت اخہن ںیم وج راتہ ےہ ہی اس اک ڑلاک ےہ )ہی ےتنس یہ اس اگؤں ےک ولگ( 

اھپؤڑے ےل رک آےئ افر اںیہن آفاز دی فہ امنز ںیم ےھت اوہنں ےن وکیئ ابت ہن یک وت ولوگں ےن اس اک ابعدت اخہن رگاان رشفع رک د ا 

امرجا داھکی وت فہ ارتا ولوگں ےن اس ےس اہک ہک اس تورت ےس وپھچ ہی ایک یتہک ےہ رججی اسنہ افر رھپ اس ےن ےچب ےک  بج رججی ےن ہی

رس رپ اہھت ریھپا افر اس ےن اہک ریتا ابپ وکؿ ےہ اس ےچب ےن اہک ریما ابپ ڑیھبفں اک رچافاہ ےہ بج ولوگں ےن اس ےچب یک آفاز  ین 

اک اتنج ابعدت اخہن رگا ا ےہ مہ اس ےک دبےل ںیم  اےن افر اچدنی اک ابعدت اخہن انب دےتی ںیہ رججی ےن وت فہ ےنہک ےگل ہک مہ ےن آپ 

 اہک ںیہن ہکلب  م اےس ےلہپ یک رطح  یٹ یہ اک انب دف افر رھپ انب رججی افرپ ےلچ ےئگ۔
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 فادلنی ےک اسھت ااھچ ولسک رکان یلفن امنز فریغہ دقمؾ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، جزیز، اب٩ حاز٦، ٣ح٤س ب٩ سْری٩ ، ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ٔس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َجزٔیزُ ب٩ُِ َحاز٦ٕٔ َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ْرٔی٩َ 

٤َِِٟضٔس إَّٔلَّ ثًََلثَْة ًٔیَسی اب٩ُِ ٣َزَِی٥َ َوَػاحُٔب ُجَزیِ  ٥َِٟ یََتک٥َِّ٠َ فٔی ا ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  اتََّدَذ َػل َٓ ًَابّٔسا  ٕخ َوکَاَ٪ ُجَزیِْخ َرُجًّل 

 َ٘ َٓ ِّی  ُط َوصَُو ُيَؼل أََتِتطُ أ٣ُُّ َٓ َٓکَاَ٪ ٓٔیَضا  ّة  ٌَ ا َػِو٣َ َّ٤٠َ َٓ ِت  َٓ اِنََصَ َٓ ًَلَی َػًَلتٔطٔ  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ِّی َوَػًَلتٔی  ا٢َ یَا َربِّ أُم َ٘ َٓ َِٟت یَا ُجَزیُِخ  ا

ًَلَی َػًَل  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ِّی َوَػًَلتٔی  ا٢َ َیا َربِّ أُم َ٘ َٓ َِٟت یَا ُجَزیُِخ  ا َ٘ َٓ ِّی  ٔس أََتِتُط َوصَُو يَُؼل َِ ِٟ ٤٠ََّ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َِٓت  َٓاِنََصَ ا کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ تٔطٔ 

ا َ٘ َٓ ًَلَی َػًَلتٔطٔ  َب١َ  ِٗ َ أ َٓ ِّی َوَػًَلتٔی  ا٢َ أَِی َربِّ أُم َ٘ َٓ َِٟت یَا ُجَزیُِخ  ا َ٘ َٓ ِّی  ٔس أََتِتطُ َوصَُو ُيَؼل َِ ِٟ ٔلَی ا َّی َی٨ُِوَز إ َِٟت ا٠َُّٟض٥َّ ََّل ت٤ُِٔتطُ َحً

 ٔ ائٔی١َ ُجَزیِّحا َوً َتَذاََکَ ب٨َُو إرِٔسَ َٓ ٤ُِٟو٣َٔشأت  ٔ ا ِٓت٨٨ََُّٔط ُوُجوظ َ َِٟت إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َِل ا َ٘ َٓ َباَزَتُط َوکَا٧َِت ا٣َِزأَْة بَغٔیٌّ یَُت٤َث١َُّ بُٔحِش٨َٔضا 

٨ََِٜتطُ  أ٣َِ َٓ تٔطٔ  ٌَ ٔلَی َػِو٣َ أََتِت َرأًّیا کَاَ٪ َیأِؤی إ َٓ ِیَضا  َٟ ٔ ِٔٔت إ ٥ِ٠َ ی٠ََِت َٓ َٟطُ  زََّؿِت  ٌَ َت َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََ  َل٥ُِٜ   ٍَ َٗ َو َٓ ٔشَضا  ِٔ ِیَضا ٩ِ٣ٔ َن



 

 

٠ُوا َيرِضٔ  ٌَ َتطُ َوَج ٌَ َٓاِست٨َِزَُٟوُظ َوَصَس٣ُوا َػِو٣َ أََتِوُظ  َٓ َِٟت صَُو ٩ِ٣ٔ ُجَزیِٕخ  ا َٗ ََٟسِت  ا َو َّ٤٠َ َٓ َح٠َ٤َِت  اُٟوا َٓ َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٥ُُِٜ٧ِ  َ٘ َٓ بُو٧َطُ 

ََٓحاُؤا بٔطٔ  ٔيیُّ  ا٢َ أَی٩َِ اٟؼَّ َ٘ َٓ ََٟسِت ٨ِ٣َٔک  َو َٓ َِٟبغٔیِّ  ٔ ا ٔيیَّ  َز٧َِیَت بَٔضٔذظ َٖ أَتَی اٟؼَّ ا اِنََصَ َّ٤٠َ َٓ َّی  ََٓؼل َِّی  َّی أَُػل ا٢َ َزًُونٔی َحً َ٘ َٓ

 َ ٠ُو٧ بِّ َ٘ ًَلَی ُجَزیِٕخ ُي َب٠ُوا  ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ًَُٓلْ٪ اٟزَّاعٔی  َٗ ا٢َ یَا ًَُُل٦ُ ٩ِ٣َ أَبُوَک  َٗ ٩َ فٔی بَِل٨ٔطٔ َو ٌَ َل اُٟوا ٧َِبىٔی َٓ َٗ ُحوَ٪ بٔطٔ َو طُ َویََت٤َشَّ

٤َ ََٟک َػ  َٓ طٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ أ٣ُِّ ٠ُوا َوبَِی٨َا َػٔيیٌّ یَزَِؿ ٌَ َٔ َٓ ٤َا کَا٧َِت  َٛ ا٢َ ََّل أًَٔیُسوَصا ٩ِ٣ٔ كْٕٔن  َٗ َتَک ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ٌَ ًَلَی ِو٣َ زَّ َرُج١ْ َراْٛٔب 

تََرَک اٟ َٓ ١ِ ابِىٔی ٣ِٔث١َ صََذا  ٌَ ُط ا٠َُّٟض٥َّ اِج َِٟت أ٣ُُّ ا َ٘ َٓ ارَٔصٕة َوَطاَرةٕ َحَش٨َٕة  َٓ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ََّل َزابَّٕة  َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٨ََوَز إ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َب١َ إ ِٗ ِسَی َوأَ ثَّ

َّی ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِّی أ٧َُِوزُ إ َن َٜأ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍُ ـٔ ١َ َیزَِت ٌَ َح َٓ ًَلَی ثَِسیٔطٔ  َب١َ  ِٗ ٠ِىٔی ٣ِٔث٠َطُ ث٥َُّ أَ ٌَ ٥َ َوصَُو َیِحکٔی  َتِح ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ُط بٔإِٔػ  ًَ ا ـَ وُٟوَ٪ َز٧َِیٔت رَسَ اِرتٔ ُ٘ بُو٧ََضا َوَي ا٢َ َو٣َزُّوا بَٔحارَٔیٕة َوص٥ُِ َيرِضٔ َٗ َضا  ١َ َی٤ُؼُّ ٌَ َح َٓ ٤ٔطٔ  َٓ بَّابَٔة فٔی  ٌٔطٔ اٟشَّ ٔت َوهَٔی َب ِٗ

تََرَک اٟزَّ َٓ ١ِ ابِىٔی ٣ِٔث٠ََضا  ٌَ ُط ا٠َُّٟض٥َّ ََّل َتِح َِٟت أ٣ُُّ ا َ٘ َٓ َِٟوٛٔی١ُ  ٥َ ا ٌِ ٔ و٢ُ َحِشٔيَی اہللُ َون ُ٘ ٠ِىٔی َت ٌَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اِج َ٘ َٓ َِٟیَضا  ٔ ََ َو٧ََوَز إ َؿا

١ِ ابِىٔ  ٌَ ٠ُِت ا٠َُّٟض٥َّ اِج ُ٘ َٓ َِٟضِیَئةٔ  َِٟت َح٠َِقی ٣َزَّ َرُج١ْ َحَش٩ُ ا ا َ٘ َٓ َِٟحٔسیَث  ا ا ٌَ ُض٨َاَک َتَزاَج َٓ ٠َِت ا٠َُّٟض٥َّ ََّل ٣ِٔث٠ََضا  ُ٘ َٓ ی ٣ِٔث٠َُط 

 ٔ ٠ِىٔی ٣ِٔث٠َطُ َو٣َزُّوا بَٔضٔذظ ٌَ ٠َِت  َتِح ُ٘ َٓ ١ِ ابِىٔی ٣ِٔث٠ََضا  ٌَ ٠ُِت ا٠َُّٟض٥َّ ََّل َتِح ُ٘ َٓ ٔت  ِٗ وُٟوَ٪ َز٧َِیٔت رَسَ ُ٘ بُو٧ََضا َوَي اِِل٣ََةٔ َوص٥ُِ َيرِضٔ

 ٔ ٠ِىٔی ٣ِٔث٠َُط َوإ ٌَ ٠ُِت ا٠َُّٟض٥َّ ََّل َتِح ُ٘ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ َذاَک اٟزَُّج١َ کَاَ٪ َجبَّاّرا  َٗ ٠ِىٔی ٣ِٔث٠ََضا  ٌَ ٥َِٟ ٪َّ َصذٔ ا٠َُّٟض٥َّ اِج ََٟضا َز٧َِیٔت َو وُٟوَ٪  ُ٘ ٔ َي ظ

٠ِىٔی ٣ِٔث٠ََضا ٌَ ٠ُِت ا٠َُّٟض٥َّ اِج ُ٘ َٓ  ِٚ ٥ِ َترِسٔ َٟ ٔت َو ِٗ  َتزِٔ٪ َورَسَ

زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، رجری، انب احزؾ، دمحم نب ریسنی ، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

ںیم  ااےئ نیت وچبں ےک افر یسک ےن الکؾ ںیہن ایک رضحت ٰیسیع نب رممی افر اصبح رججی افر رججی اکی فملس ےن رفام ا وھگنپڑے 

ےن  ابعدت زگار آدیم اھت اس ےن اکی ابعدت اخہن انب ا وہا اھت سج ںیم فہ امنز زپاتھ اھت رججی یک امں آیئ افر فہ امنز ںیم اھت اس یک امں

کی رطػ ریمی امں ےہ افر اکی رطػ ریمی امنز ےہ رھپ فہ امنز یک رطػ وتمہج راہ افر اہک اے رججی اہک اے ریمے رپفرداگر ا

اس یک امں فاسپ یلچ یئگ رھپ اےلگ دؿ آیئ وت فہ امنز زپھ راہ اھت وت فہ ےنہک یگل اے رججی اہک اے ریمے رپفرداگر اکی رطػ ریمی امں 

ػ وتمہج راہ رھپ اس یک امں ےن اہک اے اہلل بج کت رججی افہشح ےہ افر دفرسی رطػ ںیم امنز ںیم وہں رھپ فہ اینپ امنز یک رط

توروتں اک رہچہ ہن دھکی ےل اس فتق کت اےس ومت ہن دانی ینب ارسالیئ رججی افر اس یک ابعدت اک ڑبا ذترکہ رکےت ےھت ینب ارسالیئ 

ںیم التبم رک دفں فہ تورت رججی یک رطػ یئگ یک اکی تورت ڑبی وخوصبرت یھت فہ ےنہک یگل ہک ارگ  م اچےتہ وہ وت ںیم رججی وک ےنتف 

نکیل رججی ےن اس تورت یک رطػ وتہج ہن یک اکی رچفااہ رججی ےک ابعدت اخےن ںیم راتہ اھت اس تورت ےن اس رچفاےہ اینپ 

رطػ الب ا ۔ اس رچفاےہ ےن اس تورت ےس اینپ وخاشہ وپری یک سج ےس فہ تورت احہلم وہیئگ وت بج اس تورت ےک اہں اکی 



 

 

ےک یک دیپاشئ وہیئ وت اس ےن اہک ہی رججی اک ڑلاک ےہ )ہی نس رک( ولگ آےئ افر اوہنں ےن رججی وک اس ےک ابعدت اخہن ےس اکنال ڑل

افر اس ےک ابعدت اخہن وک رگا د ا افر ولوگں ےن رججی وک امران رشفع رک د ا رججی ےن اہک  م ولگ ہی بس ھچک سک فہج ےس رک رےہ وہ 

 وت ےن اس تورت ےس دباکری یک ےہ افر ھجت ےس ہی ڑلاک دیپا وہا ےہ رججی ےن اہک فہ ہچب اہکں ےہ وت ولگ اس ولوگں ےن رججی ےس اہک

ےچب وک ےل رک آےئ رججی ےن اہک ےھجم وھچڑ دف ںیم امنز زپھ ولں رججی ےن امنز زپیھ رھپ فہ امنز ےس افرغ وہ رک اس ےچب ےک اپس آ ا 

اہک اے ڑلےک ریتا ابپ وکؿ ےہ اس ڑلےک ےن اہک الفں رچفااہ ۔ رھپ ولگ رججی یک رطػ وتمہج افر اس ےچب ےک ٹیپ ںیم ام یل رھک رک 

وہےئ اس ےن وک وبہس دےنی ےگل افر اےس وھچےن ےگل افر ےنہک ےگل ہک مہ آپ ےک ےئل  اےن اک ابعدت اخہن انب دےتی ںیہ رججی ےن اہک 

 رطح انب د ا افر رسیتا فہ ہچب ہک سج ےن وھگنپڑے ںیم ابت یک اس اک فاہعق ہی ںیہن ہکلب  م اےس ایس رطح  یٹ اک انب دف رھپ ولوگں ےن ایس

ےہ ہک اکی ہچب اینپ امں اک دفدھ یپ راہ اھت وت اکی آدیم اکی دمعہ  ااری رپ رتہبنی ابلس ےنہپ وہےئ فاہں ےس زگرا وت اس ےچب یک امں 

وھچڑ رک اس  اار یک رطػ یڑا افر اےس داتھکی راہ رھپ فہ ہچب ےنہک اگل اے  ےن اہک اے اہلل ریمے ےٹیب وک اس اسیج انب دے رھپ فہ ہچب دفدھ

 وہں ہک اہلل ےھجم اس اسیج ہن انبان رھپ فہ ہچب اتسپؿ یک رطػ وتمہج وہا افر دفدھ ےنیپ اگل رافی ےتہک ںیہ وگ ا ہک ںیم ر اؽ اہلل وک دھکی راہ

دھ ےنیپ وک اینپ اہشدت یک ام یل اےنپ ہنم ںیم ڈاؽ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکحتی ایبؿ رک رےہ ںیہ اس ےک دف

ےن اینپ ام یل وک وچانس رشفع رک د ا رافی ےتہک ںیہ رھپ فہ اکی ولڈنی ےک اپس ےس زگرے ےسج ولگ امرےت وہےئ  ہہ رےہ ےھت ہک 
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ُ ریمے ےئل اہلل یہ اکیف ےہ افر رتہب اکر اسز ےہ وت اس ےچب یک وتےن زان ایک ےہ افر وچری یک ےہ افر فہ یتہک ےہ 
 
ِ

ِک َ 
ْ
َم ال

امں ےن اہک اے اہلل ریمے ےٹیب وک اس تورت یک رطح ہن انبان وت اس ےچب ےن دفدھ انیپ وھچڑ رک اس ابدنی یک رطػ داھکی افر ےنہک اگل 

ؿ اکی اکمہ ہ وہا امں ےن اہک اے رس  ےڈے اکی وخوصبرت اے اہلل ےھجم اس اسیج انب دے سپ اس ومعق رپ امں افر ےٹیب ےک درایم

 لکش فاال آدیم زگرا وت ںیم ےن اہک اے اہلل ریمے ےٹیب وک اس اسیج انب دے وت ےن اہک اے اہلل ےھجم اس اسیج ہن انب افر ولگ اس ابدنی ےک

 وت ںیم ےن اہک اے اہلل ریمے ےٹیب وک اس اپس ےس زگرے وت ولگ اےس امرےت وہےئ  ہہ رےہ ےھت وت ےن زان ایک ےہ افر وچری یک ےہ

ہن انب  اسیج ہن انبان وت ےن اہک اے اہلل ےھجم اس تورت اسیج انب دے ےچب ےن اہک ےب کش فہ آدیم اظمل اھت وت ںیم ےن اہک اے اہلل ےھجم اس اسیج

وت ےن وچری یک ےہ احالہکن اس ےن وچری افر ہی تورت ےسج ولگ  ہہ رےہ ےھت ہک وت ےن زان ایک ےہ احالہکن اس ےن زان ںیہن ایک افر 

 ںیہن یک یھت ںیم ےن اہک اے اہلل ےھجم اس اسیج انب دے۔

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، رجری، انب احزؾ، دمحم نب ریسنی ، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ دب بیصن سج ےن اےنپ فادلنی وک ڑباھےپ ںیم اپ ا افر اؿ یک دختم رک ےک تنج ںیم داخ



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 فہ دب بیصن سج ےن اےنپ فادلنی وک ڑباھےپ ںیم اپ ا افر اؿ یک دختم رک ےک تنج ںیم دالخ ہن وہا ےک ایبؿ ںیم

     2013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور ابوًوا٧ہ، سیہ١ حرضت ابویوہزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ا٢َ َر َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٥َُٔ  َػل

 ٔ بَر ٜٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک أَبََویِطٔ ٨ًَِٔس اِل َٗ ُٕ ٗٔی١َ ٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ِ ُٕ ث٥َُّ َر٥َُٔ أ٧َ ِ ُٕ ث٥َُّ َر٥َُٔ أ٧َ ِ ٥ِ٠َ یَِسُخ١ِ  أ٧َ َٓ أََحَسص٤َُا أَِو ک٠َِٔیض٤َٔا 

َِٟح٨َّةَ   ا

ل رضحت اوبویرہہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل
ہ 
شئ 

 ہیلع فملس ےن رفام ا انک اخک آولد وہیئگ رھپ انک ابیشؿ نب رففخ اوبتواہن، 

اخک آولد وہیئگ رھپ انک اخک آولد وہیئگ رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ فہ وکؿ آدیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج 

 الخ ہن وہا۔آدیم ےن اےنپ فادلنی ںیم ےس اکی  ا دفونں وک ڑباھےپ ںیم اپ ا )اؿ یک دختم رک ےک( افر تنج ںیم د

ل رضحت اوبویرہہ :  رافی
ہ 
شئ 

 ابیشؿ نب رففخ اوبتواہن، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 لخ ہن وہا ےک ایبؿ ںیمفہ دب بیصن سج ےن اےنپ فادلنی وک ڑباھےپ ںیم اپ ا افر اؿ یک دختم رک ےک تنج ںیم دا

     2014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ َر٥َُٔ  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

ا٢َ ٩ِ٣َ أَِزَرَک َوأَٟسیِطٔ ٨ًَِٔس الِ  َٗ ُُٔط ٗٔی١َ ٩ِ٣َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُٔطُ ث٥َُّ َر٥َُٔ أَِن ُُٔط ث٥َُّ َر٥َُٔ أَِن ٥َِٟ أَِن ٔ أََحَسص٤َُا أَِو ک٠َِٔیض٤َٔا ث٥َُّ  ٜٔبَر

َِٟح٨َّةَ   یَِسُخ١ِ ا

زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا5 انک اخک آولد وہیئگ رھپ 

انک اخک آولد وہیئگ رھپ انک اخک آولد وہیئگ رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ فہ وکؿ آدیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 ےس اکی  ا دفونں وک ڑباھےپ ںیم اپ ا )اؿ یک دختم رک ےک( رھپ تنج ںیم دالخ ہن وہا۔ سج ےن اےنپ فادلنی ںیم

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ؿہلص ریمح اک ایب :   ابب

 فہ دب بیصن سج ےن اےنپ فادلنی وک ڑباھےپ ںیم اپ ا افر اؿ یک دختم رک ےک تنج ںیم دالخ ہن وہا ےک ایبؿ ںیم

     2015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بًل٢، س٬ی١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ت :  راوی

ثَىٔی ُسَضِی١ْ  َ٪ ب٩ِٔ بًَٔل٢ٕ َحسَّ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   

ُٔطُ ثًََلثّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َر٥َُٔ أَِن َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ا ث٥َُّ َذََکَ ٣ِٔث٠َطُ َٗ

ل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 
ت 
ھ
س

اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، 

 ہیلع فملس ےن رفام ا اس یک انک اخک آولد وہیئگ رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

ل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی
ت 
ھ
س

 ، اخدل نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...امں ابپ ےک دفوتسں فریغہ ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک دفوتسں فریغہ ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن ےک ایبؿ ںیمامں ابپ 

     2016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩، رسح، ًبساہلل ب٩ وہب، سٌیس ب٩ ابی ایوب، وٟیسب٩ ابی وٟیس، ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیُس ب٩ُِ أَ حَ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َس ٕح أَِخبََر٧َا  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ أَبٔی سَّ ٩ًَِ ا بٔی أَیُّوَب 

ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُجًّل   ٩ًَِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ َِٟؤٟیٔس  ِبُس اہللٔ  ا ًَ ٠َِیطٔ  ًَ  ٥َ َش٠َّ َٓ ٙٔ ٣َََّٜة  ی ََٟ٘ٔیُط برَٔطٔ أب  ٩ِ٣ٔ اِِلَِْعَ

َٟطُ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ زٔی٨َإر  َ٘ َٓ ًَلَی َرأِٔسطٔ  ًَِلاُظ ٤ًَٔا٣َّة کَا٧َِت  بُُط َوأَ َٛ ًَلَی ح٤َٔإر کَاَ٪ یَزِ اُب َوَح٠َ٤َطُ  َُّض٥ِ اِِلَِْعَ أَِػ٠ََحَک اہللُ إ٧ٔ

َّضُ  ُت َوإ٧ٔ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن أب َوإ َِٟدلَّ ٤ََز ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ ًَِبُس اہللٔ إٔ٪َّ أَبَا َصَذا کَاَ٪ ُوزًّا ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ َِٟیٔشْر ٠َِیطٔ ٥ِ َیزَِؿِوَ٪ بٔا ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َٟٔس أَص١َِ ُوزِّ أَبٔیطٔ  َِٟو ِٟبٔرِّ ٔػ٠َُة ا و٢ُ إٔ٪َّ أَبَزَّ ا ُ٘ ٥َ َي  َوَس٠َّ

ت د نب ایب فدیل، دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اوباطرہ، ادمح
سل
 نب رمعف نب، رسح، دبعاہلل نب فبہ، دیعس نب ایب اویب، 



 

 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت آدیم ہکم ہمرہم ےک راےتس ںیم اؿ ےس الم ۔ رضحت دبعاہلل ےن اس داہییت رپ مالؾ ایک افر 

سج رپ فہ  اار ےھت افر اےس امعہم اطع ایک وج اؿ ےک اےنپ رس رپ اھت رضحت انب دانیر ےن اہک مہ ےن اؿ اےس اےنپ دگوہ رپ  اار رکایل 

ےس اہک اہلل آپ وک رتہب دبہل اطع رفامےئ فہ داہییت ولگ ںیہ وج وھتڑی یس زیچ رپ رایض وہ اجےت ںیہ رضحت دبعاہلل ےن رفام ا اس 

افر ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامےت ںیہ ےٹیب یک ویکینں  داہییت اک ابپ رضحت رمع نب اطخب اک دفتس اھت

 ںیم ےس بس ےس ڑبی یکین اےنپ ابپ ےک دفوتسں ےک اسھت ااھچ ولسک رکان ےہ۔

ت انب رمع اوباطرہ، ادمح نب رمعف نب، رسح، دبعاہلل نب فبہ، دیعس نب ایب اویب، فدیلنب ایب فدیل، دبعاہلل نب دانیر رضح :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 امں ابپ ےک دفوتسں فریغہ ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة ب٩ رشیح، اب٩ ا٬ٟاز، ًبساہلل ب٩ زی٨ار , حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َِٟضازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یِٕح  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی َحِیَوةُ ب٩ُِ رُشَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ِبٔس َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ   ًَ  ٩ًَِ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر 

ِٟبٔرِّ أَِ٪ َئؼ١َ اٟزَُّج١ُ ُوزَّ أَبٔیطٔ  ا٢َ أَبَزُّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ویحة نب رشحی، انب ااھلد، دبعاہلل نب دانیر , رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بس ےس ڑبی یکین ہی ےہ ہک آدیم اےنپ ابپ ےک دفوتسں ےک اسھت ااھچ ولسک رکے۔

 اوباطرہ، دبعاہلل نب فبہ، ویحة نب رشحی، انب ااھلد، دبعاہلل نب دانیر , رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 امں ابپ ےک دفوتسں فریغہ ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زاہی٥، ب٩ سٌس، ابی ، ٟیث، سٌس یزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہاز ًبساہلل ب٩ حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی يٌ٘وب ب٩ اب :  راوی

 زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبٔی َوا٠َِّٟیُث  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َحَش٩ُ ب٩ُِ  ٕس َج٤ٔیَحسَّ ٌِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ب٩ُِ َس ا  ٌّ



 

 

 ٔ َد إ َُّط کَاَ٪ إَٔذا ََخَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ  ٔ َِٟضاز ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ ا ٠َِیطٔ إَٔذا ًَ ًَ ُح  َٟطُ ح٤َٔاْر َیتََروَّ لَی ٣َََّٜة کَاَ٪ 

وَب اٟزَّاح٠َٔٔة َو٤ًَٔا٣َْة َيُظسُّ بٔضَ  ُٛ ًَُٓلٔ٪ ١٣ََّ ُر َِٟشَت اب٩َِ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ابٔیٌّ  ِٟٔح٤َارٔ إٔذِ ٣َزَّ بٔطٔ أَِْعَ ًَلَی َذَٟٔک ا بَِی٨َا صَُو َیِو٣ّا  َٓ ا َرأَِسُط 

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اِطُسِز بَٔضا َرأَِسَک  َٗ ٤َا٣ََة  ٌٔ ِٟ ِب صََذا َوا َٛ ا٢َ اِر َٗ ِٟٔح٤َاَر َو ًَِلاُظ ا َ أ َٓ ا٢َ بَلَی  َٗ ًَُٓلٕ٪  ُف أَِػ ب٩ِٔ  ٌِ َحابٔطٔ ُرََفَ اہللُ  َب

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨َِت َتُظسُّ بَٔضا َرأَِسَک  ُٛ ٠ًََِیطٔ َو٤ًَٔا٣َّة  ُح  ٨َِت َتَزوَّ ُٛ ابٔیَّ ح٤َٔاّرا  ًَِلِیَت َصَذا اِِلَِْعَ َّی اہللُ ََٟک أَ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ن

ِٟبٔرِّ ٔػ٠ََة ا و٢ُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَبَزِّ ا ُ٘ ٤َزَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ٌُ ٔ ا ٟ ّ٘ َِّی َوإٔ٪َّ أَبَاُظ کَاَ٪ َػٔسي َس أَِ٪ یَُول ٌِ  ٟزَُّج١ٔ أَص١َِ ُوزِّ أَبٔیطٔ َب

نسح نب یلع ولحاین وقعیب نب اربامیہ، نب دعس، ایب ، ثیل، دعس سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع 

 ہمرہم یک رطػ اجےت وت اےنپ دگوہ وک آاسین ےک ےئل اسھت رےتھک ےھت بج افٹن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ ہکم

یک  ااری ےس ااتک اجےت وت دگوہ رپ  اار وہ اجےت افر اےنپ رس رپ امعہم ابدنےتھ ےھت اکی دؿ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس داہییت ےس رفام ا اےنپ ایس دگوہ رپ  اار ےھت اس ےک اپس ےس اکی داہییت آدیم زگرا وت رضح

ایک وت الفں نب الفں اک اٹیب ںیہن ےہ؟ اس ےن رعض ایک ویکں ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس داہییت وک اانپ دگاھ دے د ا افر اےس 

ےل وت آپ ےن اےس اینپ وہستل ےک ےئل راھک وہا اھت رفام ا ہک اس رپ  اار وہ اج افر اےس امعہم دے رک رفام ا ہک اےس اےنپ رس رپ ابدنھ 

افر امعہم ےسج آپ اےنپ رس رپ ابدنےتھ ےھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع 

وتسں ےک اسھت ااھچ ولسک رکان فملس رفامےت ےھت ہک ویکینں ںیم بس ےس ڑبی یکین آدیم اک اےنپ ابپ یک فافت ےک دعب اس ےک دف

 ےہ افر اس داہییت اک ابپ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک دفتس اھت۔

نسح نب یلع ولحاین وقعیب نب اربامیہ، نب دعس، ایب ، ثیل، دعس سیدی نب دبعاہلل نب ااسہم نب اہد دبعاہلل نب دانیر رضحت  :  رافی

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یکین افر انگہ یک فاضتح ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یکین افر انگہ یک فاضتح ےک ایبؿ ںیم

     2019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٥، ب٩ ٣ی٤و٪ اب٩ ٣ہسی ٣ٌاویہ اب٩ ػاٟح ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبْر ب٩ نْٔر، حرضت ٧واض رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ حات :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ ب٩ س٤ٌا٪ انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اٟزَّحِ  ًَ  ٩ًَِ اؤَیَة ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٤َ َحسَّ  ٕ ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر

 ٩ًَِ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ ا٢َ َسأ َٗ اَ٪ اِِلَِنَؼارٔیِّ  ٌَ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّأض ب٩ِٔ ٔس٤ِ ِٟبٔرُّ حُِش٩ُ  أَبٔیطٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟبٔرِّ َواِْلٔث٥ِٔ  ا

ٙٔ َواِْلٔث٥ُِ ٣َا َحاَک فٔی َػِسرَٔک َوََکٔ  ُِٟد٠ُ ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟاُض ا  ٍَ ٔ ٠  صَِت أَِ٪ َیلَّ

دمحم نب اح م، نب ومیمؿ انب دہمی اعمفہی انب اصحل دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ 

 اہلل ہیلع فملس ےن ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس یکین افر انگہ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت آپ یلص

 رفام ا یکین اےھچ االخؼ اک انؾ ےہ افر انگہ وج ریتے ےنیس ںیم ےکٹھک افر وت اس رپ ولوگں وک علطم وہےن وک اندنسپ رکے

دمحم نب اح م، نب ومیمؿ انب دہمی اعمفہی انب اصحل دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن، رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  :  رافی

 ری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاعمسؿ ااصن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یکین افر انگہ یک فاضتح ےک ایبؿ ںیم

     2020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یس ایلی ًبساہلل ب٩ وہب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبْر نْٔر، حرضت ٧واض رضی اہلل تٌالٰی ہارو٪ ب٩ سٌ :  راوی

 ٨ًہ ب٩ س٤ٌا٪

 ٔ ىٔی اب٩َِ َػاٟ ٌِ اؤَیُة َي ٌَ ثَىٔی ٣ُ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ ٕح 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُِت ٣َ َٗ ا٢َ أَ َٗ اَ٪  ٌَ أض ب٩ِٔ ٔس٤ِ ٩ًَِ ٧َوَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َس٨َّة ٣َا ُجَبِْر َوَس٥ََّ٠ بٔا

 َ ٥َِٟ َيِشأ ُة کَاَ٪ أََحُس٧َا إَٔذا َصاَجَز  َٟ َ ٤َِِٟشأ ِٟضِٔحَزةٔ إَّٔلَّ ا ىٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ُِٟتطُ َی٨َ٤ِ َ َشأ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َطِیٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٢ِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ٙٔ َواِْلٔث٥ُِ ٣َا ُِٟد٠ُ ِٟبٔرُّ حُِش٩ُ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِٟبٔرِّ َواِْلٔث٥ِٔ  ٍَ  ٩ًَِ ا ٔ ٠ صَِت أَِ٪ َیلَّ ٔشَک َوََکٔ ِٔ َحاَک فٔی َن

 ٠ًََِیطٔ ا٨َّٟاُض 

اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج ریفن، رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ ےس 

رفاتی ےہ ہک ںیم ر اؽ اہلل ےک اسھت دمہنی ونمرہ ںیم اکی اسؽ کت رہھٹا راہ افر ےھجم  ااےئ اکی ت ہلئ ےک یسک ابت ےن رجہت 

 رفاک اھت مہ ںیم ےس بج وکیئ رجہت رکات وت فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم  ااؽ ہن رکات اھت وت ےس ںیہن



 

 

 ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس یکین افر انگہ ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ایکین اےھچ االخؼ اک

 ہ فہ ےہ وج ریتے  ی ںیم ےکٹھک افر وت اس رپ ولوگں ےک علطم وہےن وک اندنسپ رکے۔انؾ ےہ افر انگ

اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ، اعمفہی نب اصحل، دبعارلنمح نب ریبج ریفن، رضحت وناس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب  :  رافی

 اعمسؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ج٤ی١ ب٩ َطیٕ ب٩ ًبساہلل ث٘فی ٣ح٤س ب٩ ًباز حات٥ اب٩ اس٤ٌی١ ٣ٌاویہ اب٩ ابی ٣زرز ٣ولی  ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ :  راوی

 بىی ہاط٥ ابوحباب سٌیس ب٩ يشار حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  فٔیُّ َو٣َُح٤َّ َ٘ ًَِبٔس اہللٔ اٟثَّ ٕٔ ب٩ِٔ  ی ٌٔیٔس ب٩ِٔ َج٤ٔی١ٔ ب٩ِٔ ََطٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا َحات٥ْٔ َوصَُو اب٩ُِ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ًَبَّاز  ٩ُ

ٌٔیُس بِ  ُِٟحَبأب َس ًَِمِّ أَبُو ا ثَىٔی  ٕ ٣َِولَی بَىٔی صَأط٥ٕ َحسَّ ز اؤیََة َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَرِّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٌٔی١َ  ا٢َ إِٔس٤َ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ُ َيَشإر 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ائ ٌَ ِٟ ا٦ُ ا َ٘ َِٟت َصَذا ٣َ ا َ٘ َٓ ا٣َِت اٟزَّح٥ُٔ  َٗ َْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  َّی إَٔذا رَفَ َٙ َحً َِٟد٠ِ َٙ ا ٥َ إٔ٪َّ اہلَل َخ٠َ ٔذ ِیطٔ َوَس٠َّ

ََٓذأک  ا٢َ  َٗ َِٟت بَلَی  ا َٗ ٔک  ٌَ َل َٗ  ٩ِ٣َ ٍَ َل ِٗ ٥ِ أ٣ََا َتزَِؿَِْن أَِ٪ أَٔػ١َ ٩ِ٣َ َوَػ٠َٔک َوأَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔة  ٌَ ٔلی َ٘ ِٟ َٟ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َرُسو٢ُ   َٗ ٔک ث٥َُّ 

 َ ٔشُسوا فٔی اِِل ِٔ َِّٟیُت٥ِ أَِ٪ ُت ًََشِیُت٥ِ إِٔ٪ َتَو َض١ِ  َٓ ُؤا إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ  ٥َ اَِقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟئَٔک اہللٔ َػل وا أَِرَحا٥ُِٜ٣َ أُو ٌُ لِّ َ٘ ِرٔق َوُت

ًَِِم أَبَِؼاَر  ُض٥ِ َوأَ أََػ٤َّ َٓ ٨َُض٥ِ اہللُ  ٌَ َٟ َّٟٔذی٩َ  اَُٟضاا َٔ ِٗ َ ٠ُُٗوٕب أ ًَلَی  آَ٪ أ٦َِ  ُِْٟقِ ًَل َیَتَسبَّزُوَ٪ ا َٓ  ص٥ُِ أَ

ہبیتق نب دیعس، انب لیمج نب رطفی نب دبعاہلل یفقث دمحم نب ابعد اح م انب اامسلیع اعمفہی انب ایب زمرد ومیل ینب اہمش اوبةحب دیعس 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اہلل اعتیل ےن ولخمؼ وک نب اسیر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر ا

دیپا رفام ا اہیں کت ہک بج اؿ ےس افرغ وہےئ وت رہتش داری ےن ڑھکے وہ رک رعض ایک ہی رہتش وتڑےن ےس انپہ امےنگن فاےل اک اقمؾ 

 فاولں ےک اسھت لم اجؤں افر ےھجت وتڑےن فاےل ےس ںیم ےہ اہلل ےن رفام ا  ی اہں ایک وت اس ابت رپ رایض ںیہن ےہ ہک ںیم ےھجت المےن

 دفر وہ اجؤں رہتش داری ےن رعض ایک ویکں ںیہن اہلل اعتیل ےن رفام ا ہی ریتے ےئل رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م
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ںیہمت وکحتم دی اجےئ وت  م ف

  ںیم اسفد الیھپؤ افر اینپ رہتش داری وک وتڑ ڈاول یہی فہ ولگ ںیہ نج رپ اہلل اعتیل ےن تنعل یک ےہ سپ اؿ وک رہبا رک د ا افر اؿ یکزنیم

 آوھکنں وک ادناھ رک د ا وت ایک فہ رقآؿ دیجم ںیم وغر ف رکف ںیہن رکےت  ا اؿ ےک دولں رپ اتےل زپے وہےئ ںیہ۔

لیمج نب رطفی نب دبعاہلل یفقث دمحم نب ابعد اح م انب الیعمس اعمفہی انب ایب زمرد ومیل ینب اہمش  ہبیتق نب دیعس، انب :  رافی

 اوبةحب دیعس نب اسیر رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ہلص ریمح اک :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ابی برک وٛیٍ، ٣ٌاویہ ب٩ ابی ٣زرز یزیس ب٩ رو٣ا٪ ْعوہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََ  اؤیَ َحسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ زٕ  َة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُزَرِّ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ و٢ُ ٩ِ٣َ َوَػ٠َىٔی ُرو٣َاَ٪  ُ٘ زِٔغ َت ٌَ ِٟ ْة بٔا َ٘ َّ٠ ٌَ ٥َ اٟزَّح٥ُٔ ٣ُ طٔ َوَس٠َّ

ُط اہللُ  ٌَ َل َٗ ىٔی  ٌَ َل َٗ  َوَػ٠َُط اہللُ َو٩ِ٣َ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایب رکب فعیک، اعمفہی نب ایب زمرد سیدی نب رفامؿ رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی

ؽ اہلل ےن رفام ا رہتش داری رعش ےک اسھت اکٹلیئ وہیئ ےہ افر یتہک ےہ ہک سج ےن ےھجم وجڑا اہلل اےس وجڑے اگ افر سج ےہ ہک ر ا

 ےن ےھجم وتڑا اہلل اس ےس دفر وہاگ۔

 اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایب رکب فعیک، اعمفہی نب ایب زمرد سیدی نب رفامؿ رعفہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زہزی، ٣ح٤س ب٩ حرضت جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب :  راوی



 

 

 ِ ٔس ب٩ِٔ ُجَبْ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل ر

َّی  ٔ َػل ٍَ َرح اكٔ َٗ ىٔی  ٌِ َیاُ٪ َي ِٔ ا٢َ ُس َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  َٗ  ٍْ اكٔ َٗ َِٟح٨ََّة  ا٢َ ََّل یَِسُخ١ُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ٥ٕ اہللُ 

زریہ نب رحب، انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دمحم نب رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا )رہتش( وتڑےن فاال تنج ںیم دالخ ںیہن وہاگ رضحت ایفسؿ ےن اہک ینعی رہتش داری وک وتڑےن  ںیہ ہک

 فاال۔

 زریہ نب رحب، انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دمحم نب رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣ل٥ٌ رضی  ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء ؿبعی جویزیہ ٣اٟک زہزی، ٣ح٤س ب٩ حرضت :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک  ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة  َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ٥ٕ َحسَّ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُِل َس ب٩َِ ُجَبِْر ٪َّ ٣َُح٤َّ

ٍُ َرح٥ٕٔ  أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَاُظ أَِخبََرظُ  اكٔ َٗ َِٟح٨ََّة  ا٢َ ََّل یَِسُخ١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 دبع اہلل نب دمحم نب اامسء یعبض وجریہی امکل زرہی، دمحم نب رضحت ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 فملس ےن اراشد رفام ا رہتش داری وتڑےن فاال تنج ںیم دالخ ںیہن وہاگ۔ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 دبعاہلل نب دمحم نب اامسء یعبض وجریہی امکل زرہی، دمحم نب رضحت ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس اب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اض س٨س سے ب٬ی حرضت جبْر ب٩ ٣ل٥ٌ رضی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َو ِس٨َاز

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

رلزاؼ، رمعم، زرہی، اس دنس ےس یھب رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رفاتی دمحم نب راعف دبع انب دیمح دبعا

 ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس۔

 دبع انب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اس دنس ےس یھب رضحت ریبج نب معطم ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی تحیيی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب، حرض :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

و٢ُ ٩ِ٣َ رَسَّ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِیٔؼ١ِ َرح٤َٔطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٔ ُٗطُ أَِو ی٨َُِشأَ فٔی أَثَزٔظ ٠ًََِیطٔ رِٔز  ُظ أَِ٪ یُِبَشَم 

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل   

ح ب ئ

 

ت

رحہلم نب ییحی 

 وہ ہک اس رپ اس اک رزؼ اشکدہ ایک اجےئ  ا اس ےک رمےن ےک دعب یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت سج آدیم وک ہی ابت دنسپ

 اس وک  اد راھک اجےئ وت اچےہ ہک فہ اینپ رہتش داری وک وجڑے۔

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، ابی جسی ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب حرضت ا٧ص ب٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب و َحسَّ َٗ  

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٔ أَِخبََرنٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُط فٔی أَثَزٔظ َٟ  َ َُٟط فٔی رِٔزٗٔطٔ َوی٨َُِشأ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ أَِ٪ یُِبَشَم  َٗ  ٥َ



 

 

٠َِیٔؼ١ِ َرح٤َٔطُ  َٓ 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

ب وہ ہک اس ےک رزؼ یک اشکدیگ یک اجےئ افر اس ےک رمےن ےک دعب اےس  اد راھک اہلل ےن اراشد رفام ا سج آدیم وک ہی ابت وبحم

 اجےئ وت اےس اچےئہ ہک فہ اینپ رہتش داری وک وجڑے۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، ایب دجی لیقع نب اخدل انب اہشب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہتش داری ےک وجڑےن افر اےس وتڑےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رف، طٌبہ، ًًلء، ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزة ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

ًَبِ  ًَلَئ ب٩َِ  ٌَ ِٟ ُت ا ٌِ ابَّة أَٔػ٠ُ َس٤ٔ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ لٔی ََقَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُجًّل  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث  ونٔی ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ یَُحسِّ ٌُ َل ِ٘ ُض٥ِ َوَي

 َ٤ َٛ ٨َِت  ُٛ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَیَّ  ٨ًَُِض٥ِ َوَیِحَض٠ُوَ٪  ٔلَیَّ َوأَِح٥ُُ٠  َِٟیض٥ِٔ َوُئشیئُوَ٪ إ ٔ َک َوأُِحٔش٩ُ إ ٌَ ١٤ََِّٟ َوََّل َیزَا٢ُ ٣َ ُض٥ِ ا ُّٔ ٤ََّا ُتٔش َٜأ٧َ َٓ ٠َُِٗت  ا 

ًَلَی َذَٟٔک  ٠ًََِیض٥ِٔ ٣َا ز٣َُِت   ٩ِ٣ٔ اہللٔ َهضْْٔر 

 دمحم نب اح م، ینثم دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، العء، نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

دیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریمے ھچک رہتش دار ا ےس ںیہ نج ےس ںیم قلعت وجڑات وہں افر فہ ھجم ےس قلعت ہک اکی آ

وتڑےت ںیہ ںیم اؿ ےس یکین رکات وہں افر فہ ھجم ےس ربایئ رکےت ںیہ افر ںیم اؿ ےس ربدابری رکات وہں افر فہ ھجم ےس دباالخح  ےس 

 ےن رفام ا ارگ وت فاا ی ااسی یہ ےہ اسیج ہک وت ےن اہک ےہ وت وگ ا ہک وت اؿ وک ہ یت وہیئ راھک الھک راہ شیپ آےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ےہ افر بج کت وت ااسی یہ رکات رےہ اگ اہلل یک رطػ ےس اکی دمد اگر اؿ ےک اقمےلب ںیم ریتے اسھت رےہ اگ۔

  رفعج، ہبعش، العء، نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، ینثم دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضأب  ًَلَی ٣َأٟٕک 

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إِٔخَوا٧ّا َوََّل َیح١ُّٔ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪  ُٛ وا َوََّل َتَحاَسُسوا َوََّل َتَسابَزُوا َو ـُ َُ ا٢َ ََّل َتَبا َٚ ثًََلٕث َیِضُحَز أََخاُظ َٗ ِو َٓ 

ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م 

آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر اکی دفرسے ےس دسح ہن رکف افر اکی دفرسے ےس رف رگداین ہن رکف افر اہلل ےک 

 اھبیئ نب اجؤ افر یسک املسمؿ ےک ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک نیت دؿ ےس ز ادہ وھچڑ دے۔دنبے اھبیئ 

 ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿہلص ریمح  :   ابب

 آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاجب ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ رحب ٣ح٤س ب٩ وٟیس زبیسی زہزی، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ث٨ََا َحأجُب ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی أَ َحسَّ َِٟؤٟیٔس اٟزُّبَِیٔسیُّ  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٧َُص ب٩ُِ َؤٟیٔس َحسَّ

 ٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََرن ث٨َٔیطٔ رَحِ ا٢َ ح و َحسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣َأٟٕک  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔطَضإب 

 احبج نب فدیل دمحم نب رحب دمحم نب فدیل زدیبی زرہی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس امکل یک

 دحثی یک رطح دحثی لقن یک ےہ۔

 احبج نب فدیل دمحم نب رحب دمحم نب فدیل زدیبی زرہی، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمآسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح 

     2031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ًیی٨ہ زہزی :  راوی

 ٩ًَِ ا  ٌّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َج٤ٔی ًَ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ َوَزاَز اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة 

وا ٌُ َ اك َ٘  َوََّل َت

ا 
َ
ل
َ
 ت ہ زرہی ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم )ف

ت ب
ع
زریہ نب رحب، انب ایب رمع رمعف اندق انب ہنییع انب 

ُو ا( ےک اافلظ ز ادہ ںیہ ینعی آسپ 
ع َ
ط
ا َ

 

َ

 

 ںیم عطق یقلعت ہن رکف۔ت

 زریہ نب رحب، انب ایب رمع رمعف اندق انب ہنییع زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک

     2032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوکا١٣ یزیس ب٩ اب٩ زریٍ ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سٔیا٪، ًبساٟززاٚ، حرضت زہزی  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ىٔی اب٩َِ ُز  ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َي ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ص٤َُا  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس لِٔکَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ ح و َحسَّ َریِ

٩ًَِ اٟ َیاَ٪  ِٔ َواَیٔة ُس رَکٔ َٓ ٨ُِط  ًَ ا رَٔوایَُة َیزٔیَس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ أ٣ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا  ٌّ ِٟدَٔؼاَج٤ٔی َة زُّصِزٔیِّ یَِذَُکُ ا ٌَ ٢َ اِِلَِرَب

وا ٌُ َ اك َ٘ ٚٔ َوََّل َتَحاَسُسوا َوََّل َت ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ ا َحٔسیُث  ا َوأ٣ََّ ٌّ  َج٤ٔی

اوباکلم سیدی نب انب زر،ع دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس 

ہ اچر ایھٹک وتلصخں اک ذرک رکےت ںیہ افر ابح  دبعارلزاؼ یک دحثی ابمرہک ںیم ےہ ہک  م دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر ف

 آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح ہن رکف افر اکی دفرسے ےس عطق یقلعت ہن رکف افر اکی دفرسے ےس رف رگداین ہن رکف۔

، ایفسؿ، دبعارلزاؼ، رضحت زرہی ریض اہلل اعتٰیل اوباکلم سیدی نب انب زر،ع دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم :  رافی

 ہنع



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟئ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ و َحسَّ ا٢َ ََّل یَّ َػل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إِٔخَوا٧ّا ُٛ وا َو ٌُ َ اك َ٘ وا َوََّل َت ـُ َُ  َتَحاَسُسوا َوََّل َتَبا

دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آسپ ںیم اکی 

رکف افر آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر اکی دفرسے ےس عطق قلعت ہن رکف افر اہلل ےک دنبف اھبیئ  دفرسے ےس دسح ہن

 اھبیئ نب اجؤ۔

 دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آسپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح افر ضغب افر رف رگداین رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ نَص جہـِم وہب ب٩ جزیز، حرضت طٌبہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ َنَِصٕ  ث٨َٔیطٔ  ٥ِ اہللُ َحسَّ ُٛ ٤َا أ٣َََز َٛ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َوَزاَز  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض  ا

ی فبہ نب رجری، رضحت ہبعش اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ ہک افر اس ںیم ہی اافلظ 

م

 

 ہ ض
خ

یلع نب رصن 

  اہلل ےن ںیہمت مکح د ا ےہ۔زادئ ںیہ ہک سک ے

ی فبہ نب رجری، رضحت ہبعش :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 یلع نب رصن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذعر رشیع ےک ریغب نیت دؿ ےس ز ادہ عطق قلعت رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ایبؿہلص ریمح اک  :   ابب



 

 

 ذعر رشیع ےک ریغب نیت دؿ ےس ز ادہ عطق قلعت رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب ًلاء ب٩ یزیس ٟیثی، حرضت ابوایوب انؼاری :  راوی

أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب اِِلَِنَؼارٔیِّ أَ٪َّ  َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ یَزٔیَس ا٠َِّٟیثٔیِّ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک 

ََٟیا٢ٕ یَ  َٚ ثًََلٔث  ِو َٓ ا٢َ ََّل َیٔح١ُّ ٤ُِٟٔش٥ٕٔ٠ أَِ٪ َیِضُحَز أََخاُظ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ زُٔق ٠َِتَ٘ٔیأ٪  ٌِ زُٔق َصَذا َوُي ٌِ

 ٔ ًَل٦ َّٟٔذی یَِبَسأُ بٔاٟشَّ  َصَذا َوَخِْرُص٤َُا ا

ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا یسک ) املسمؿ( ےک 

 رکے دفونں آسپ ںیم ںیلم وت ہی اس ےس ہنم ومڑے افر فہ ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ اےنپ اھبیئ ےس نیت راوتں ےس ز ادہ عطق قلعت

 اس ےس ہنم ومڑے افر اؿ دفونں ںیم ےس رتہب فہ آدیم ےہ ہک وج مالؾ رکےن ںیم ادتباء رکے۔

 ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب اطعء نب سیدی یثیل، رضحت اوباویب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ذعر رشیع ےک ریغب نیت دؿ ےس ز ادہ عطق قلعت رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٔیا٪، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ وٟیس ٣ح٤س ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب،  :  راوی

 ب٩ رحب زبیسی اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ح٨ولی ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٣اٟک حرضت زہزی

ث٨ََا ُس  اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ثَىٔی رَحِ َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ

٩ًَِ اٟزُّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ ث٨ََا َحأجُب ب٩ُِ ا ُٙ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح بَِیٔسیِّ ح و َحسَّ

ُس بِ  َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٔ ٣َأٟٕک ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ُض٥ِ  ٕ ک٠ُُّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ٩ُ َرآ

 ٔ اُٟوا فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ ََُِْر ٣َاٟ َٗ ا  ٌّ َُّض٥ِ َج٤ٔی إ٧ٔ َٓ زُٔق صََذا  ٌِ زُٔق َصَذا َوُي ٌِ ُی َٓ ُط  َٟ ِو َٗ َیُؼسُّ َو٣ِٔث١ٔ َحٔسیثٔطٔ إَّٔلَّ  َٓ  َصَذا َوَيُؼسُّ َصَذا ٕک 

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب فدیل دمحم نب رحب زدیبی ااحسؼ نب 

اس اربامیہ، یلظنح دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، امکل رضحت زرہی ےس اؿ دنسفں ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ 

 ںیم رصػ یظفل دبتیلی اک رفؼ ےہ۔



 

 

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایفسؿ، رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب فدیل دمحم نب رحب زدیبی  :  رافی

 ااحسؼ نب اربامیہ، یلظنح دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، امکل رضحت زرہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ذعر رشیع ےک ریغب نیت دؿ ےس ز ادہ عطق قلعت رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یک ؿحاک اب٩ ًث٤ا٪ ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ٣ح٤س ب٩ ابی ٓس :  راوی

 ٩ًَِ اُک َوصَُو اب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  حَّ َـّ َُٓسیِٕک أَِخبََر٧َا اٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ  ٧َآ

َّی اہللُ ٕ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٚ ثًََلثَٔة أَیَّا٦ ِو َٓ ا٢َ ََّل َیٔح١ُّ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ أَِ٪ َیِضُحَز أََخاُظ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

دمحم نب راعف دمحم نب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا یسک 

 ےنپ اھبیئ ےس نیت دونں ےس ز ادہ عطق قلعت رکے۔ومنم ےک ےئل اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ ا

 دمحم نب راعف دمحم نب ایب دفکی احضک انب امثعؿ انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یع ےک ریغب نیت دؿ ےس ز ادہ عطق قلعت رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمذعر رش

     2038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ب٩ ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا

َس ثًََلٕث  ٌِ ا٢َ ََّل صِٔحَزَة َب َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم نب العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 رفام ا نیت )دؿ( ےک دعب رتک قلعت اجزئ ںیہن ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم نب العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دب امگین افر بیع التش رکےن افر رحص رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 دب امگین افر بیع التش رکےن افر رحص رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ابی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

إٔ٪َّ  َٓ  َّ٩ ٥ِ َواٟوَّ ُٛ ا٢َ إٔیَّا َٗ  ٥َ وا  َوَس٠َّ ـُ َُ ُشوا َوََّل َتَحاَسُسوا َوََّل َتَبا َٓ ُشوا َوََّل َت٨َا ُشوا َوََّل َتَحشَّ َِٟحٔسیٔث َوََّل َتَحشَّ َذُب ا ِٛ ٩َّ أَ اٟوَّ

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إِٔخَوا٧ّا ُٛ  َوََّل َتَسابَزُوا َو

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م دب ییحی نب ییحی، امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

امگین ےس وچب ویکہکن دب امگین بس ےس ز ادہ وھجٹ ابت ےہ افر ہن یہ  م اکی دفرسے ےک اظرہی افر ابینط بیع التش رکف افر رحص 

 ر اھبیئ اھبیئ وہ اجؤ۔ہن رکف افر دسح ہن رکف افر ضغب ہن رکف افر ہن یہ اکی دفرسے ےس رف رگداین رکف افر اہلل ےک دنبے اف

 ییحی نب ییحی، امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 تم ےک ایبؿ ںیمدب امگین افر بیع التش رکےن افر رحص رکےن یک رح

     2040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ

 ٌِ ٍٔ َب ًَلَی بَِی  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ ُشوا َوََّل یَب ا٢َ ََّل َتَضحَّزُوا َوََّل َتَسابَزُوا َوََّل َتَحشَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إِٔخَوا٧ّااہللُ  ُٛ  ٕف َو

ازعلسی انب دمحم العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م اکی دفرسے ہبیتق نب دیعس، دبع

ےس عطق قلعت ہن رکف افر ہن یہ اکی دفرسے ےس رف رگداین رکف افر ہن یہ یسک ےک بیع التش رکف افر ہن یہ  م ںیم ےس وکیئ یسک یک عیب 

 یئ اھبیئ وہ اجؤ۔رپ عیب رکے افر اہلل ےک دنبے اھب



 

 

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رحتم ےک ایبؿ ںیم دب امگین افر بیع التش رکےن افر رحص رکےن یک

     2041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی صَُزیِزََة 

 ٔ و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إ ُٛ ُشوا َوََّل َت٨َاَجُظوا َو ُشوا َوََّل َتَحشَّ وا َوََّل َتَحشَّ ـُ ٥َ ََّل َتَحاَسُسوا َوََّل َتَباَُ  ِخَوا٧ّاَوَس٠َّ

ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہ

رفام ا  م اکی دفرسے ےس دسح ہن رکف افر ہن یہ اکی دفرسے ےس ضغب روھک افر ہن یہ اکی دفرسے ےک اظرہی افر ابینط بیع 

  اگلؤ( افر اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ وہ اجؤ۔التش رکف افر ہن یہ عیب انتشج رکف )یسک ےک اسنھپےن ےک ےئل یسک زیچ یک ز ادہ  تمی

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 التش رکےن افر رحص رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمدب امگین افر بیع 

     2042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًلی ب٩ نَص وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ًَِٔع بَٔضَذا  َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز اََّل َحسَّ َٗ ِٔمُّ  ـَ َِٟحِض َنَِصٕ ا

٥ِ اہللُ  ُٛ ٤َا أ٣َََز َٛ و٧ُوا إِٔخَوا٧ّا  ُٛ وا َوََّل َتَحاَسُسوا َو ـُ وا َوََّل َتَسابَزُوا َوََّل َتَباَُ ٌُ َ اك َ٘ ٔ ََّل َت  اِْلِٔس٨َاز

نب رصن فبہ نب رجری، ہبعش، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی ےہ ہک  م اکی  نسح نب یلع ولحاین یلع

دفرسے ےس عطق قلعت ہن رکف افر اکی دفرسے ےس رف رگداین ہن رکف افر اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر ہن یہ اکی دفرسے 

  ےن ںیہمت مکح د ا ےہ۔ےس دسح رکف افر  م اھبیئ اھبیئ وہ اجؤ اسیج ہک اہلل اعتیل

 نسح نب یلع ولحاین یلع نب رصن فبہ نب رجری، ہبعش، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ص رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیمدب امگین افر بیع التش رکےن افر رح

     2043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس زارمی حباب وہیب سہی١ ابوہزیزہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس اٟسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس َّی و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ َحبَّاُ٪ َحسَّ

و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إِٔخَوا٧ّا ُٛ َُٓشوا َو وا َوََّل َتَسابَزُوا َوََّل َت٨َا ـُ َُ ا٢َ ََّل َتَبا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

 لیہس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن رکمی ادمح نب دیعس داریم ةحب فبیہ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک  م آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ضغب ہن روھک افر ہن یہ اکی دفرسے ےس رف رگداین رکف افر ہن یہ 

 رحص رکف افر اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ وہ اجف۔

 ادمح نب دیعس داریم ةحب فبیہ لیہس اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...س ےک اجؿ ف امؽ فزعاملسمؿ رپ ملظ رکےن افر اےس ذلیل رکےن افر اےس ریقح ےنھجمس افر ا

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ ملظ رکےن افر اےس ذلیل رکےن افر اےس ریقح ےنھجمس افر اس ےک اجؿ ف امؽ فزعت یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ص ابی سٌس ًا٣ز ب٩ َکیز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب زاؤز اب٩ ٗی :  راوی

 ًَ ٌٔیٕس ٣َِولَی  ٩ًَِ أَبٔی َس ِیٕص  َٗ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا َزاُوزُ َي ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ  ٕ یِز ٔ ب٩ِٔ َُکَ ا٣ٔز

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَ  ٥ُِٜ ـُ ٌِ ٍِ َب ٔ وا َوََّل َتَسابَزُوا َوََّل َیب ـُ َُ ٥َ ََّل َتَحاَسُسوا َوََّل َت٨َاَجُظوا َوََّل َتَبا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٍٔ ی اہللُ  لَی بَِی

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ََّل َیِو٤ُٔ٠طُ َوََّل َیِدُذُٟطُ َوََّل یَِحْٔقُ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ أَُخو ا و٧ُوا ًَٔباَز اہللٔ إِٔخَوا٧ّا ا ُٛ ٕف َو ٌِ ٔ َب ٔلَی َػِسرٔظ َوی َصاص٨َُا َوئُظْرُ إ ِ٘ ُظ اٟتَّ

ا٦ْ  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ رَحَ ًَلَی ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ٤ُِِٟش٥َٔ٠ ک١ُُّ ا ِّ أَِ٪ َیِحْٔقَ أََخاُظ ا ُؿطُ  ثًََلَث ٣َزَّإت بَٔحِشٔب ا٣ِزٕٔئ ٩ِ٣ٔ اٟرشَّ  َز٣ُُط َو٣َاُُٟط َؤْعِ

 رکسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق داؤد انب سیق ایب دعس اعرم نب

ےن رفام ا  م ولگ اکی دفرسے رپ دسح ہن رکف افر ہن یہ انتشج رکف )انتشج عیب یک اکی مسق ےہ( افر ہن یہ اکی دفرسے ےس ضغب 



 

 

 ہن رکے افر اہلل ےک دنبے اھبیئ اھبیئ وہ اجؤ روھک افر ہن یہ اکی دفرسے ےس رف رگداین رکف افر  م ںیم ےس وکیئ یسک یک عیب رپ عیب

املسمؿ املسمؿ اک اھبیئ ےہ فہ ہن اس رپ ملظ رکات ےہ افر ہن اےس ذلیل رکات ےہ افر ہن یہ اےس ریقح اتھجمس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ا وہےن ےک ےئل یہی اکیف ےہ ہک ےن اےنپ ہنیس ابمرک یک رطػ ااشرہ رکےت وہےئ نیت رمہبت رفام ا وقتی اہیں ےہ یسک آدیم ےک رب

فہ اےنپ املسمؿ اھبیئ وک ریقح ےھجمس اکی املسمؿ دفرسے املسمؿ رپ وپرا وپرا رحاؾ ےہ اس اک وخؿ افر اس اک امؽ افر اس یک زعت ف 

 آربف۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق داؤد انب سیق ایب دعس اعرم نب رکسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ ملظ رکےن افر اےس ذلیل رکےن افر اےس ریقح ےنھجمس افر اس ےک اجؿ ف امؽ فزعت یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح اب٩ وہب، اسا٣ہ اب٩ زیس ابوسٌیس ًبساہلل ب٩ ًا٣ز ب٩ َکیز حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَُسا٣ََة َوصُوَ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب  ٕح َحسَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبٔس اہللٔ  َحسَّ ٌٔیٕس ٣َِولَی  ٍَ أَبَا َس َّطُ َس٤ٔ اب٩ُِ َزیِٕس أ٧َ

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٕ َي یِز ٔ ب٩ِٔ َُکَ ًَا٣ٔز ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث َزاُوَز َوَزاَز  ب٩ِٔ 

ا َزاَز  َؽ َو٤٣َّٔ َ٘ َ َوَن ٠ُُٗوب٥ُِٜٔ َوأََطاَر بٔأ ٔلَی  ٩ِٜٔ ی٨َُِوزُ إ ٥ِ َوَل ُٛ ٔلَی ُػَورٔ ٥ِ َوََّل إ ُٛ ٔ ٔلَی أَِجَشاز ٔ ٓٔیطٔ إٔ٪َّ اہلَل ََّل ی٨َُِوزُ إ ٔلَی َػِسرٔظ ٌٔطٔ إ  َػابٔ

اعتٰیل ہنع  اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ، ااسہم انب زدی اوبدیعس دبعاہلل نب اعرم نب رکسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ داؤد یک دحثی یک رطح ذرک یک افر اس ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل اعتیل

 اہمترے ومسجں یک رطػ ںیہن داتھکی افر ہن یہ اہمتری وصروتں یک رطػ داتھکی ےہ نکیل اہلل اعتیل دولں یک رطػ داتھکی ےہ افر آپ

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اویلگنں ےس اےنپ ہنیس ابمرک یک رطػ ااشرہ ایک۔

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ، ااسہم انب زدی اوبدیعس دبعاہلل نب اعرم نب رکسی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 املسمؿ رپ ملظ رکےن افر اےس ذلیل رکےن افر اےس ریقح ےنھجمس افر اس ےک اجؿ ف امؽ فزعت یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2046    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ بزٗا٪ یزیس ب٩ ًاػ٥ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٤ًزو ٧اٗس ٛثْر ب٩ ہظا٦ جٌرف :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ اِِلََػ٥ِّ  اَ٪  َٗ رَفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ثْٔرُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ َٛ ث٨ََا  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٤ًَِال٥ُِٜٔ  اہللٔ َػل ٠ُُٗوب٥ُِٜٔ َوأَ ٔلَی  ٩ِٜٔ ی٨َُِوزُ إ ٥ِ َوأ٣ََِوال٥ُِٜٔ َوَل ُٛ ٔلَی ُػَورٔ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ ََّل ی٨َُِوزُ إ  َوَس٠َّ

رمعف اندق ریثک نب اشہؾ رفعج نب رباقؿ سیدی نب اعمص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

اشد رفام ا اہلل اعتیل اہمتری وصروتں افر اہمترے امولں یک رطػ ںیہن داتھکی ہکلب فہ وت اہمترے دولں افر اہمترے اامعؽ یک فملس ےن ار

 رطػ داتھکی ےہ۔

 رمعف اندق ریثک نب اشہؾ رفعج نب رباقؿ سیدی نب اعمص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہنیک ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ہنیک ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سہی١ حرض :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ یَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟح٨َّٔة یَ  َتُح أَبَِواُب ا ِٔ ا٢َ ُت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ُک بٔاہللٔ َطِیّئا إَّٔلَّ َرُجًّل کَا٧َِت ًَ ًَِبٕس ََّل ُيرِشٔ رَفُ ٟٔک١ُِّ  ِِ ُی َٓ َِٟد٤ٔیٔص  ِو٦َ أَّلث٨َِِْٔن َویَِو٦َ ا

 َ َّی َيِؼَل٠َٔحا أ َّی َيِؼَل٠َٔحا أ٧َِٔوزُوا صََذی٩ِٔ َحً ا٢ُ أ٧َِٔوزُوا َصَذی٩ِٔ َحً َ٘ ُی َٓ َّی َيِؼَل٠َٔحا٧ِٔوزُوا صَ بَِی٨َُط َوبََِْن أَخٔیطٔ َطِح٨َاُئ   َذی٩ِٔ َحً

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  اومار افر رعمجات 

ہن ےک دؿ تنج ےک درفازفں وک وھکؽ د ا اجات ےہ افر رہ اس دنبے یک ترفغت رک دی اجیت ےہ ہک وج اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی 

رہھٹاات وہ  ااےئ اس آدیم ےک وج اےنپ اھبیئ ےک اسھت ہنیک راتھک وہ افر اہک اجات ےہ ہک اؿ دفونں یک رطػ دےتھکی روہ اہیں کت ہک فہ 

 حلص رک ںیل افر اؿ دفونں یک رطػ دےتھکی روہ اہیں کت ہک فہ حلص رک ںیل اؿ دفونں یک رطػ دےتھکی روہ اہیں کت ہک فہ حلص رک ںیل۔

  نب دیعس، امکل نب اسن، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ہنیک ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی ًبساٌٟزیز زرا ورزی حرضت سہی١ :  راوی

يِّ  َـّ ًَِبَسَة اٟ ٌٔیٕس َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ َحسَّ ز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َراَوِرزٔیِّ یُّ  ٔ اٟسَّ یز

َراَوِرزٔیِّ إَّٔلَّ  ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث اٟسَّ ٔ ٣َأٟٕک ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ بٔإِٔس٨َاز ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ص٤َُا  ٤َُِٟتَضأجَزی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ رَٔواَیٔة اب٩ِٔ لِٔکَ ا

٤ُِِٟضَتحَٔزی٩ِٔ  ُٗتَِیَبُة إَّٔلَّ ا ا٢َ  َٗ ِبَسَة و  ًَ 

، ہبیتق نب دیعس، ادمح نب دبعۃ یبض دبعازعلسی درا فردی رضحت لیہس اےنپ ابپ ےس امکل یک دنس ےک اسھت زریہ نب رحب، رجری

  رصػ یظفل رفؼ ےہ۔
 
ب  ہ 
ئ

 

ب

 ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رک

 زریہ نب رحب، رجری، ہبیتق نب دیعس، ادمح نب دبعۃ یبض دبعازعلسی درا فردی رضحت لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ہنیک ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2049    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ٣ش٥٠ اب٩ ابی ٣زی٥ ابوػاٟح حرضت ابوہزی :  راوی

ٍَ أَبَا صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َس٤ٔ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٤ًَِا٢ُ َحسَّ َ َزُق اِِل ٌِ ا٢َ ُت َٗ طُ ٣َزَّّة  ٌَ َٓ َة َر

زَّ  ًَ رٔفُ اہللُ  ِِ َی َٓ ٔ َخ٤ٔیٕص َواث٨َِِْٔن  ُک بٔاہللٔ َطِیّئا إَّٔلَّ ا٣َِزأّ کَا٧َِت بَِی٨َُط َوبََِْن  فٔی ک١ُِّ یَِو٦ ٔ ٟٔک١ُِّ ا٣ِزٕٔئ ََّل يُرِشٔ َِٟیِو٦ َوَج١َّ فٔی َذَٟٔک ا

َّی َيِؼَل٠َٔحا وا َصَذی٩ِٔ َحً ُٛ َّی َيِؼَل٠َٔحا اِر وا َصَذی٩ِٔ َحً ُٛ ا٢ُ اِر َ٘ ُی َٓ  أَخٔیطٔ َطِح٨َاُئ 

اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رموفاع اکی رمہبت رفام ا ہک رہ رعمجات افر انب ایب رمع ایفسؿ، ملسم انب ایب رممی 

 اومار ےک دؿ اامعؽ شیپ ےئک اجےت ںیہ وت اہلل اس دؿ رہ اس آدیم یک ترفغت رفام دےیت ںیہ ہک وج اہلل ےک اسھت یسک وک رشکی ہن 

 درایمؿ ہنیک راتھک وہ اہک اجات ےہ ہک اںیہن تلہم دف اہیں کت ہک فہ دفونں رہھٹاات وہ  ااےئ اس آدیم ےک وج اےنپ افر اےنپ اھبیئ ےک

 حلص رک ںیل اںیہن تلہم دف اہیں کت ہک فہ دفونں حلص رک ںیل۔

 انب ایب رمع ایفسؿ، ملسم انب ایب رممی اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ہنیک ر ےنھ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوكاہز ٤ًزو ب٩ سواز اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٣ش٥٠ ب٩ ابی ٣زی٥ ابوػاٟح حرضت ابوہز :  راوی

٩ًَِ ٣ُِش  اََّل أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  َٗ  ٕ از ٤ِزُو ب٩ُِ َسوَّ ًَ ٔ َو اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َحسَّ ٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزِی٥ََ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕة ٣َزََّتِْٔن یَِو٦َ أَّلث٨َِِْٔن َویَِو٦َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌَ ٤ًَِا٢ُ ا٨َّٟأض فٔی ک١ُِّ ُج٤ُ َزُق أَ ٌِ ا٢َ ُت َٗ  ٥َ طٔ َوَس٠َّ

وا أَِو اِر  ُٛ ا٢ُ اِتزُ َ٘ ُی َٓ ِبّسا بَِی٨َُط َوبََِْن أَخٔیطٔ َطِح٨َاُئ  ًَ ًَِبٕس ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ إَّٔلَّ  رَفُ ٟٔک١ُِّ  ِِ ُی َٓ َِٟد٤ٔیٔص  َّی يَ ا وا صََذی٩ِٔ َحً  ٔٔیئَاُٛ

اوباطرہ رمعف نب  ااد انب فبہ، امکل نب اسن، ملسم نب ایب رممی اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ر اؽ اہلل ےن رفام ا رہ ہتفہ ںیم دف رمہبت  اومار افر رعمجات ےک دؿ ولوگں ےک اامعؽ شیپ ےئک اجےت ںیہ وت رہ ومنم دنبے یک 

ےہ  ااےئ اس دنبے ےک وج اےنپ افر اےنپ ومنم اھبیئ ےک درایمؿ ہنیک راتھک وہ اہک اجات ےہ ہک اؿ وک وھچڑ دف  ا  ترفغت رک دی اجیت

 اںیہن تلہم دے دف اہیں کت ہک ہی دفونں روجع رک ںیل۔

 ٰیل ہنعاوباطرہ رمعف نب  ااد انب فبہ، امکل نب اسن، ملسم نب ایب رممی اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اہلل ےک ےئل تبحم رکےن یک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل ےک ےئل تبحم رکےن یک 

     2051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ٌ٣ز، ابی حباب سٌیس ب٩ يشار حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس  ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُِٟحَبأب َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ا  ٕ ٤َز ٌِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َ

و٢ُ  ُ٘ ٥َ إٔ٪َّ اہلَل َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ َيَشإر  ٤َُِٟتَحابُّوَ٪ َس َِٟ٘ٔیا٣َٔة أَی٩َِ ا  َیِو٦َ ا



 

 

ُض٥ِ فٔی  َِٟیِو٦َ أُه٠ُّٔ ِّیبَٔحًَللٔی ا ِّی َیِو٦َ ََّل ه١َّٔ إَّٔلَّ هٔل  هٔل

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم، ایب ةحب دیعس نب اسیر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ےن فاےل ریمے رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل  ماتم ےک دؿ رفامےئ اگ اہکں ںیہ آسپ ںیم تبحم رک

 الجؽ یک مسق آج ےک دؿ ںیم اؿ وک اےنپ اسےئ ںیم روھکں اگ ہک سج دؿ ریمے اسےئ ےک العفہ افر وکیئ اسہی ہن وہاگ۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رمعم، ایب ةحب دیعس نب اسیر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل ےک ےئل تبحم رکےن یک 

     2052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساَّلًلی ب٩ ح٤از ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ابی رآ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِِل ثَىٔی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

َٟطُ فٔی ََقِ  ٥َ أَ٪َّ َرُجًّل َزاَر أَّخا  ا٢َ أُرٔیُس َوَس٠َّ َٗ ا٢َ أَی٩َِ تُزٔیُس  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ا أَتَی  َّ٤٠َ َٓ ًَلَی ٣َِسَرَجتٔطٔ ٠َ٣َکّا  ُط  َٟ أَِرَػَس اہللُ  َٓ ی  َیٕة أَُِخَ

ِّی أَِحبَبُِتُط فٔی ا ََُِْر أَن ا٢َ ََّل  َٗ ٤َٕة َتزُبَُّضا  ٌِ ٔ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ ن ًَ ََٟک  ا٢َ َص١ِ  َٗ َیٔة  َِْٟقِ ٔ ا ًَ أَّخا لٔی فٔی َصٔذظ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ ہللٔ  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ زَّ َوَج١َّ 

٤َا أَِحبَبَِتطُ ٓٔیطٔ  َٛ ِس أََحبََّک  َٗ َِٟیَک بٔأَ٪َّ اہللَ  ٔ  إ

 دبعاالیلع نب امحد امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

یئ ےس ےنلم ےک ےئل اکی دفرسے اگؤں ایگ وت اہلل اعتیل ےن اس ےک راےتس ںیم اکی رفےتش وک اس ےک ااظتنر اکی آدیم اےنپ اکی اھب

ےک ےئل جیھب د ا بج اس آدیم اک اس ےک اپس ےس زگر وہا وت رفہتش ےنہک اگل اہکں اک ارادہ ےہ اس آدیم ےن اہک اس اگؤں ںیم ریما اکی 

 ےن اہک ایک اس ےن ریتے افرپ وکیئ ااسحؿ ایک ےہ ہک وت سج اک دبہل داین اچاتہ ےہ اس آدیم اھبیئ ےہ ںیم اس ےس انلم اچاتہ وہں رفہتش

ےن اہک ںیہن  ااےئ اس ےک ہک ںیم اس ےس رصػ اہلل ےک ےئل تبحم رکات وہں رفےتش ےن اہک ریتی رطػ اہلل اک اغیپؾ ےل رک آ ا 

 ح وت اس داہییت آدیم ےس تبحم رکات ےہ۔وہں ہک اہلل یھب ھجت ےس ایس رطح تبحم رکات ےہ افر ہک سج رط

 دبعاالیلع نب امحد امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ایبؿ ںیماہلل ےک ےئل تبحم رک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےن یک 

     2053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابواح٤س ب٩ ًیسٰی ابوبرک ٣ح٤س ب٩ ز٧حویہ ٗظْری ًبساَّلًلی ب٩ ح٤از ٧زسی حرضت ح٤از ب٩ س٤٠ہ :  راوی

 ِ ُس ب٩ُِ َز٧ ِیُذ أَبُو أَِح٤ََس أَِخبَرَنٔی أَبُو برَِکٕ ٣َُح٤َّ ا٢َ اٟظَّ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َٗ ث٨ََا َح٤َّ ازٕ َحسَّ ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  َظِْرٔیُّ َحسَّ ُ٘ ِٟ ُحویََة ا

ٔ ٧َِحَوظُ   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

اوبادمح نب ٰیسیع اوبرکب دمحم نب زوجنہی ریشقی دبعاالیلع نب امحد رنیس رضحت امحد نب ہملس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح 

 رکےت ںیہ۔ایبؿ 

 اوبادمح نب ٰیسیع اوبرکب دمحم نب زوجنہی ریشقی دبعاالیلع نب امحد رنیس رضحت امحد نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...امیبر یک ایعدت رکےن یک 

 ایبؿ ہلص ریمح اک :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امیبر یک ایعدت رکےن یک 

     2054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابوربیٍ ح٤از اب٩ زیس ایوب ابی ًٗلبہ ابی اس٤اءابوربیٍ رٌٓہ حرضت ثوبا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٨َٔیأ٪ اب٩َِ َزیِٕس  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ اٟزَّصَِزانٔیُّ   أَبٔی َوأَبُو اٟزَّبٔی

٥َ َوفٔی َحٔسیٔث َس  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُط إ ٌَ َٓ ٍٔ َر ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔی َٗ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  َّی أَِس٤َاَئ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس 

 ٍَ َّی یَزِٔج َِٟح٨َّٔة َحً َٓةٔ ا ٤َِٟزٔیٔف فٔی ٣َرِخَ ًَائُٔس ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

دیعس نب وصنمر، اوبرعیب امحد انب زدی اویب ایب القہب ایب اامسءاوبرعیب رہعف رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

  ےن اراشد رفام ا امیبر آدیم یک ایعدت رکےن فاال تنج ےک ویمہ زار ںیم وہات ےہ اہیں کت ہک فہ ولٹ آےئ۔اہلل

 دیعس نب وصنمر، اوبرعیب امحد انب زدی اویب ایب القہب ایب اامسءاوبرعیب رہعف رضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امیبر یک ایعدت رکےن یک 



 

 

     2055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨ًہ ٣ولی رسو٢ اہلل ػلی اہلل ٠ًیہ  یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ہظی٥ خاٟس ابی ًٗلبہ ابی اس٤اءحرضت ثوبا٪ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 وس٥٠ سے

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ  ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ٩ًَِ َخأٟٕس  ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ َّی َحسَّ  ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٍَ  اہللُ  َّی یَزِٔج َِٟح٨َّٔة َحً ٔة ا َٓ ٥ِ یَز٢َِ فٔی َُخِ َٟ ا  ـّ ًَاَز ٣َزٔي  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ہک  ییحی نب ییحی یمیمت، میشہ اخدل ایب القہب ایب اامسءرضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ

  اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج امیبر یک ایعدت رکات ےہ فہ اس فتق ےس فاسپ آےن کت تنج ےک ویمہ زار ںیم وہات ےہ۔ر اؽ اہلل یلص

 ییحی نب ییحی یمیمت، میشہ اخدل ایب القہب ایب اامسءرضحت وثابؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ومیل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 امیبر یک ایعدت رکےن یک 

     2056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤اء رحيی حرضت ثوبا٪یحٌی ب٩ حبیب حارثی، یزیس ب٩ زریٍ خاٟس ابی ًٗلبہ ابی ا :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ث٨ََا َخأْٟس  ٍٕ َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  بٔی أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔيیِّ 

 ُ٤ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َّی َیزِٔج َِٟح٨َّٔة َحً َٓةٔ ا ٥ِ یَز٢َِ فٔی َُخِ َٟ ٤ُِِٟش٥َٔ٠  ًَاَز أََخاُظ ا  ِش٥َٔ٠ إَٔذا 

ییحی نب بیبح احریث، سیدی نب زر،ع اخدل ایب القہب ایب اامسء ریبح رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد 

 رکات ےہ وت فہ فاسپ آےن کت تنج ےک ویمہ زار ںیم راتہ ےہ۔رفام ا املسمؿ بج اےنپ املسمؿ اھبیئ یک ایعدت 

 ییحی نب بیبح احریث، سیدی نب زر،ع اخدل ایب القہب ایب اامسء ریبح رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم امیبر

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک ایعدت رکےن یک 

     2057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، یزیس زہْر یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥، ًبساہلل ب٩ زیس ابوًٗلبہ ابی اطٌث ػ٨ٌانی ابی  :  راوی



 

 

 اہلل ٠ًیہ وس٥٠اس٤اء رحيی حرضت ثوبا٪ ٣ولی رسو٢ اہلل ػلی 

ث٨ََا یَ  ٕ َحسَّ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٩ًَِ یَزٔیَس َوا٠َّٟ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَأػ٥ْ َحسَّ زٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا 

 ٔ ٩ًَِ أَب ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َوصَُو أَبُو ًَٗٔلبََة   ٩ًَِ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ ٣َِولَی َرُسو٢ٔ اہللٔ اِِلَِحَو٢ُ  ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔيیِّ  انٔیِّ  ٌَ ٨ِ ٔث اٟؼَّ ٌَ ی اِِلَِط

٥َِٟ یَز٢َِ  ا  ـّ ًَاَز ٣َزٔي ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل َِٟح٨َّةٔ ٗ َٓةٔ ا ی١َ یَا َرُسو٢َ  فٔی َُخِ

ا٢َ َج٨َاصَا َٗ َِٟح٨َّةٔ  ُة ا َٓ  اہللٔ َو٣َا َُخِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، سیدی زریہ سیدی نب اہرفؿ، اعمص، دبعاہلل نب زدی اوبالقہب ایب ا ثع اعنصین ایب اامسء ریبح رضحت 

رفام ا وج آدیم امیبر یک ایعدت رکات ےہ وت فہ تنج ےک رخہف  وثابؿ ومیل ر اؽ اہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ںیم راتہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس تنج اک رخہف ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا تنج ےک اباغت۔

سیدی نب اہرفؿ، اعمص، دبعاہلل نب زدی اوبالقہب ایب ا ثع اعنصین ایب اامسء ریبح  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، سیدی زریہ :  رافی

 رضحت وثابؿ ومیل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمامیبر یک ایعدت رکےن 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک 

     2058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ حرضت ًاػ٥ :  راوی

 ٔ ًَأػ٥ٕ اِِلَِحَو٢ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس  َحسَّ

 دیعس رمفاؿ نب اعمفہی رضحت اعمص ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔ ادی نب 

  ادی نب دیعس رمفاؿ نب اعمفہی رضحت اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 

 

ض
ف
 ےک ایبؿ ںیمامیبر یک ایعدت رکےن یک 

 

ی ت
 ل

     2059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ب٩ ٣ی٤و٪ بہز ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َح٤َّ  ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة 

 ٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ یَا اب٩َِ آَز٦َ ٣َز و٢ُ یَِو٦َ ا ُ٘ َّ َوَج١َّ َي ًَز ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِی َٛ ا٢َ یَا َربِّ  َٗ ِسنٔی  ٌُ ٥ِ٠َ َت َٓ  ِؿُت 

 َّ ٤ِٔ٠ًََت أ٧َ ِسُظ أ٣ََا  ٌُ ٥ِ٠َ َت َٓ ًَُٓل٧ّا ٣َزَٔق  ًَِبٔسی  ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ  ا٢َ أ٣ََا  َٗ ٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ َوَجِسَتىٔی ٨ًَِٔسُظ أًَُوزَُک َوأ٧ََِت َربُّ ا َٟ ِو ًُِسَتُط  َٟ َک 

٤ٌَُٔک َو  ِ َٕ أُك ِی َٛ ا٢َ َیا َربِّ َو َٗ ٤ِىٔی  ٌٔ ٥ِ٠َ تُِل َٓ ٤ُِتَک  ٌَ ٤ََک َیا اب٩َِ آَز٦َ اِسَتِل ٌَ َُّط اِسَتِل ٤ِٔ٠ًََت أ٧َ ا٢َ أ٣ََا  َٗ ٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ أ٧ََِت َربُّ ا

 َ٘ ََٟوَجِسَت َذَٟٔک ٨ًِٔٔسی یَا اب٩َِ آَز٦َ اِسَتِش ٤َِتطُ  ٌَ ِ ِو أَك َٟ ََّک  ٤ِٔ٠ًََت أ٧َ ٤ٌِٔطُ أ٣ََا  ٥ِ٠َ تُِل َٓ ًَُٓلْ٪  ا٢َ یَا ًَِبٔسی  َٗ ٥ِ٠َ َتِش٘ٔىٔی  َٓ ِیُتَک 

 َ َٕ أَِس٘ٔیَک َوأ ِی َٛ ِیَتطُ َوَجِسَت َذَٟٔک َربِّ  َ٘ ِو َس َٟ ََّک  ٥ِ٠َ َتِش٘ٔطٔ أ٣ََا إ٧ٔ َٓ ًَُٓلْ٪  ًَِبٔسی  اَک  َ٘ ا٢َ اِسَتِش َٗ ٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ ٧َِت َربُّ ا

 ٨ًِٔٔسی

دمحم نب اح م، نب ومیمؿ زہب امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 فملس ےن رفام ا اہلل زعفلج  ماتم ےک دؿ رفامےئ اگ اے انب آدؾ ںیم امیبر وہا افر وت ےن ریمی ایعدت ںیہن یک فہ ےہک اگ اے ہیلع

فر وت ےن رپفرداگر ںیم ریتی ایعدت ےسیک رکات احالہکن وت وت رب ااعلنمیل ےہ اہلل رفامےئ اگ ایک وت ںیہن اجاتن ہک ریما الفں دنبہ امیبر اھت ا

ایعدت ںیہن یک ایک وت ںیہن اجاتن ہک ارگ وت اس یک ایعدت رکات وت وت ےھجم اس ےک اپس اپات اے انب آدؾ ںیم ےن ھجت ےس اھکان اماگن  اس یک

 ایک رفامےئ اگنکیل وت ےن ےھجم اھکان ںیہن الھک ا فہ ےہک اگ اے رپفرداگر ںیم آپ وک ےسیک اھکان الھکات افر احالہکن وت وت رب ااعلنیمل ےہ وت اہلل 

اس وک اھکان وت ںیہن اجاتن ہک ریمے الفں دنبے ےن ھجت ےس اھکان اماگن اھت نکیل وت ےن اس وک اھکان ںیہن الھک ا اھت ایک وت ںیہن اجاتن ہک ارگ وت 

رپفرداگر ںیم ےھجت  الھکات وت وت ےھجم اس ےک اپس اپات اے انب آدؾ ںیم ےن ھجت ےس اپین اماگن نکیل وت ےن ےھجم اپین ںیہن الپ ا فہ ےہک اگ اے

الپ ا  ےسیک اپین الپات احالہکن وت وت رب ااعلنیمل ےہ اہلل رفامےئ اگ ریمے الفں دنبے ےن ھجت ےس اپین اماگن اھت نکیل وتےن اس وک اپین ںیہن

 اھت ارگ وت اےس اپین الپات وت وت اےس ریمے اپس اپات۔

 یب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، نب ومیمؿ زہب امحد نب ہملس اثتب ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ نہپ

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رضی اہلل تٌالٰی ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ا٤ًع، ابووائ١ ٣رسوٚ، سیسہ ًائظہ  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َجزٔیْز 

ًَائَٔظُة ٣َا َرأَیُِت َرُجًّل أََطسَّ  َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔی رَٔوایَةٔ  َوائ١ٕٔ  َّی اہللُ  ٍُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟوَج ٠َِیطٔ ا ًَ

ا ٌّ ٍٔ َوَج َِٟوَج  ًُِث٤َاَ٪ ٣َکَاَ٪ ا

 ےنامثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، اوبفالئ ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم 

 یسک آدیم وک ںیہن داھکی ہک ےسج ر اؽ اہلل یک فیلکت ےس ڑبھ رک فیلکت وہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، اوبفالئ ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔

     2061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ىی اب٩ بظار اب٩ ابی ًسی، برش اب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی اب٩ ٣ث :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٤٧ْر، ٣ؼٌب ب٩ ٣٘سا٦ سٔیا٪، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ جزیز

ارٕ  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی ح و َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی برِٔشُ ب٩ُِ  َحسَّ ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََّل َحسَّ َٗ

ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  رَفٕ ک٠ُُّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ح َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ  ٧َآ

ث٨ََا اب٩ُِ ٤ُ٧َ  ٕ ٣ِٔث١َ َحٔسیثٔطٔ و َحسَّ ٔ َجزٔیز ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  َسا٦ٔ لِٔکَ ِ٘ ٔ٤ِٟ ُب ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا ٣ُِؼ ٕ َحسَّ  ِْر

نب  دیبع اہلل نب اعمذ ایب انب ینثم انب اشبر انب ایب دعی، رشب انب اخدل دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب انعف دبعارلنمح انب ریمن، بعصم

 اؾ ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رجری یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ۔دقم

دیبعاہلل نب اعمذ ایب انب ینثم انب اشبر انب ایب دعی، رشب انب اخدل دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب انعف دبعارلنمح انب ریمن،  :  رافی

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع رجریبعصم نب دقماؾ ایفسؿ، رضحت اشمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔

     2062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، حارث اب٩ سویس حرضت  :  راوی

 ًبساہلل

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ بَِزاصٔی٥َ 

ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا َِّیِٔمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع  َ ٥َ َوصَُو اِِل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

َّی اہللُیُو ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًِکّا َطٔسیّسا  ًَُک َو َُٟتو ََّک  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ٤َٔشِشُتُط بَٔیٔسی  َٓ ِّی ًَُک  ٔن ٥َ أََج١ِ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢َ َر  َ٘ َٓ ََٟک أَِجَزی٩ِٔ  ٠ُِت َذَٟٔک أَ٪َّ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَُک َرُجًَلٔ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٤َا یُو َٛ ًَُک  ا٢َ أُو َٗ ٥َ أََج١ِ ث٥َُّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٤َا ٔسَواُظ إَّٔلَّ َحمَّ اہللُ َٓ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُئؼیبُُط أَّذی ٩ِ٣ٔ ٣ََزٕق  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َا َتُحمُّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ  بٔطٔ َسیَِّئاتٔطٔ 

 َٟ َضا َو َٗ َحَزةُ َوَر ٤َٔشِشُتطُ بَٔیٔسیاٟظَّ َٓ  ٕ  ِیَص فٔی َحٔسیٔث ُزَصِْر

امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، اشمع، اربامیہ، احرث انب  ادی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ 

رھک رک داھکی وت ںیم ےن رعض ایک  ہک ںیم ر اؽ اہلل یک دختم ادقس ںیم آ ا احؽ ہی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اخبر اھت ںیم ےن اہھت

اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک تہب تخس اخبر ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہں ےھجم  م ںیم ےس دف آدویمں ےک ربارب اخبر 

ؽ اہلل ےن رفام ا اہں وہات ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ایکس ایک فہج ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل دفرہا ارج ےہ ر ا

رھپ ر اؽ اہلل ےن رفام ا سج املسمؿ وک وکیئ فیلکت آیت ےہ وت اہلل اس فیلکت ےک دبہل ںیم اس ےک اس رطح انگہ اعمػ رک داتی ےہ ہک 

 سج رطح )وممس اہبر( ںیم درتخ ےس ےتپ ڑھجےت ںیہ افر زریہ یک دحثی ںیم اہھت اگل رک دےنھکی ےک اافلظ ںیہن ںیہ۔

 ؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، اشمع، اربامیہ، احرث انب  ادی رضحت دبعاہللامثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک

     2063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، سٔیا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ بی ٨ُیہ  :  راوی



 

 

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت ا٤ًع رض

ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا َحسَّ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ  َرآ

 َ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧ ث٨ََا إِٔسَح َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ٤ًَِٔع ُس َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  َة ک٠ُُّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔی ٨َُٔیَّ ًَِبسٔ ا ا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َویَِحٌَی ب٩ُِ 

ًَلَی  ٔ ٣َا  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥ِ َوا ٌَ ا٢َ َن َٗ اؤَیَة  ٌَ ٕ ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ َوَزاَز فٔی َحسٔیٔث أَبٔی ٣ُ ٔ َجزٔیز  اِِلَِرٔق ٣ُِش٥ْٔ٠ بٔإِٔس٨َاز

ت ہ رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب 

 

ب

 

ع
ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، انب یب 

ہنع ےس رجری یک دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اوباعمفہی یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک آےنپ 

 ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک اجؿ ےہ زنیم رپ وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن ےہ ہک اراشد رفام ا اہں افر مسق

 آرخ کت۔

ت ہ رضحت اشمع ریض  :  رافی

 

ب

 

ع
اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، ایفسؿ، ااحسؼ نب اربامیہ، انب یب 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔

     2064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، زہْر ٨٣ؼور ابزاہی٥، حرضت اسوز :  راوی

 ِ٩ًَِ ٨٣َ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اَحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٔ ُؼوٕر  ِِلَِسَوز

ًَُٓل  اُٟوا  َٗ ٔح٥ُُِٜٜ  ـِ َِٟت ٣َا ُي ا َ٘ َٓ َحُٜوَ٪  ـِ ًَائَٔظَة َوهَٔی ب٤ٔٔىّی َوص٥ُِ َي ًَلَی  یِٕع  ا٢َ َزَخ١َ َطَباْب ٩ِ٣ٔ َُقَ ًَلَی ك٨ُُٔب َٗ ْ٪ ََخَّ 

ُت  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ َحُٜوا  ـِ َِٟت ََّل َت ا َ٘ َٓ ًَِی٨ُُط أَِ٪ َتِذَصَب  ُط أَِو  ُ٘ َٓکَاَزِت ٨ًُُ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُِٓشَلإن  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

٨ِطُ بَٔضا َخٔلیئَْة  ًَ َٟطُ بَٔضا َزَرَجْة َو٣ُٔحَیِت  تَٔبِت  ُٛ َضا إَّٔلَّ  َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ّة  َٛ  ٣ُِش٥ٕٔ٠ ُيَظاُک َطِو

 ہک رقشی ےک ھچک ونوجاؿ دیسہ اعہشئ زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ وصنمر اربامیہ، رضحت ا اد ےس رفاتی ےہ

ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم آےئ افر رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اس فتق ینم ںیم ںیھت افر فہ ونوجاؿ پ س رےہ ےھت 

س یک رگدؿ  ا اس یک آھکن دیسہ اعہشئ ےن رفام ا  م ویکں پ س رےہ وہ فہ ونوجاؿ ےنہک ےگل ہک الفں آدیم ہمیخ یک ریس رپ رگ زپا ےہ افر ا

اجےت اجےت یہ یچب رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا  م تم وسنہ ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس ےہ آپ ےن رفام ا سج 



 

 

افر اس اک اکی املسمؿ وک وکیئ اکاٹن  ا اکےٹن ےس ڑبھ رک وکیئ زیچ گل یئگ وہ وت اس ےک دبےل ںیم اس ےک ےئل اکی درہج ھکل د ا اجات ےہ 

 انگہ اٹم د ا اجات ےہ۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، زریہ وصنمر اربامیہ، رضحت ا اد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم

     2065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اسحاٚ ح٨ولی اسحاٚ ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ا٢َ  َٗ َِٟح٨َِولٔیُّ  ُٙ ا ث٨ََا إِٔسَح َُٟض٤َا و َحسَّ ُى  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ أ٪  و َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  إِٔسَح

 ًَ  ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٥َ ٣َا َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ

٨ًَِطُ بَٔضا َخٔلیَئّة  طُ اہللُ بَٔضا َزَرَجّة أَِو َحمَّ  ٌَ َٓ َضا إَّٔلَّ َر َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ٕة  َٛ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ ٩ِ٣ٔ َطِو  ُئؼیُب ا

فہی اشمع، اربامیہ، ا اد دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ یلظنح ااحسؼ اوباعم

 ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا بج یسک ومنم آدیم وک وکیئ اکاٹن اتھبچ ےہ  ا اس ےس ڑبھ رک اےس وکیئ فیلکت یتچنہپ ےہ وت اہلل اعتیل اس ےک

 ہ اٹم داتی ےہ۔دبہل ںیم اس اک اکی درہج دنلب رفام داتی ےہ  ا اس اک اکی انگ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ یلظنح ااحسؼ اوباعمفہی اشمع، اربامیہ، ا اد دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک 

     2066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ برش ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ث ًَائَٔظ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ٨َا ٣َُح٤َّ َٗ َِٟت  ا َٗ َة 

ؽَّ ا َٗ َضا إَّٔلَّ  َٗ ِو َٓ ٤َا  َٓ ْة  َٛ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ َطِو ٥َ ََّل ُتٔؼیُب ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ہللُ بَٔضا ٩ِ٣ٔ َخٔلیَئتٔطٔ َػل



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا یسک ومنم آدیم وک

 ہ اٹم داتی ےہ۔ارگ وکیئ اکاٹن اتھبچ ےہ  ا اس ےس یھب ڑبھ رک وکیئ فیلکت یتچنہپ ےہ وت اہلل اس ےک دبہل ںیم اس اک اکی انگ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب رشب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وک

     2067    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ حرضت ہظا٦ :  راوی

 ٔ ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا اِْل اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٔ َحسَّ  ِس٨َاز

 اوبرکبی اوباعمفہی رضحت اشہؾ اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔

 اوبرکبی اوباعمفہی رضحت اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک

     2068    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یو٧ص ب٩ یزیس اب٩ طہاب ْعوہ ب٩ زبْر، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ َحسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص َویُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس  اصٔز ٩ًَِ ثَىٔی أَبُو اٟلَّ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر  ُْعِ

ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُٔؼیَبٕة يَُؼاُب  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔة  ًَائَٔظَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ ِو َّی اٟظَّ ٨ِطُ َحً ًَ َ بَٔضا  رفِّ ُٛ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ إَّٔلَّ  بَٔضا ا

َضا ُٛ  ُيَظا

اوباطرہ انب فبہ، امکل نب اسن، ویسن نب سیدی انب اہشب رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

وکیئ تبیصم یتچنہپ ےہ وت اےس اس ےک انگہ اک افکرہ رک د ا اجات ےہ اہیں اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا یسک املسمؿ وک وج یھب 

 کت ہک ارگ اس وک وکیئ اکاٹن یھب ھبچ اجےئ۔

 اوباطرہ انب فبہ، امکل نب اسن، ویسن نب سیدی انب اہشب رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔

     2069    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یزیس ب٩ خؼیٔہ ْعوہ ب٩ زبْر، سیسہ ًائظہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ كی زوجہ  :  راوی

 ٣لہزہ

َو  ٩ًَِ ُْعِ َة  َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُخَؼِی ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ًَ َحسَّ  ٔ ًَائَٔظَة َزِؤد َة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر  ٩ِ

٤ُِٟؤِ  ا٢َ ََّل ُئؼیُب ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ٔة إَّٔلَّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٛ ِو َّی اٟظَّ ٩َ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُٔؼیَبٕة َحً

َ بَٔضا ٩ِ٣ٔ َخَلایَاُظ ََّل  رفِّ ُٛ َوةُ ُٗؽَّ بَٔضا ٩ِ٣ٔ َخَلایَاُظ أَِو  ا٢َ ُْعِ َٗ   یَِسرٔی َیزٔیُس أَیَُّتُض٤َا 

ی فہ رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک 
ص

 

د
اوباطرہ انب فبہ، امکل نب اسن، سیدی نب 

اکاٹن یھب اتھبچ ےہ وت اس ےک دبہل  ر اؽ اہلل ےن رفام ا یسک ومنم آدیم وک وج وکیئ یھب تبیصم یتچنہپ ےہ اہیں کت ہک ارگ اےس وکیئ

ںیم اس ےک انگہ مک رک دےئ اجےت ںیہ  ا اس ےک انگوہں اک افکرہ رک د ا اجات ےہ سیدی ںیہن اجاتن ہک اؿ دفونں ںیم ےس رعفہ ےن وکؿ 

 ےس ظفل اہک ےہ۔

ی فہ رعفہ نب زریب، دیسہ اعہشئ یبن یلص ا :  رافی
ص

 

د
 ہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہاوباطرہ انب فبہ، امکل نب اسن، سیدی نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔

     2070    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حا٠٣ہ ب٩ یحٌی ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة، اب٩ ہاز ابی برک ب٩ رح٦ ٤ًزة سیسہ ًائظہ :  راوی

ث٨ََا ابِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََر٧َا َحِیَوةُ َحسَّ ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٤َِزَة  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِ  ٔ َِٟضاز ٩ُ ا

 َّ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ َحً و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ ُئؼیُب ا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ةٔ ُتٔؼیبُُط إَّٔلَّ ًَائَٔظَة  َٛ ِو ی اٟظَّ

َُٟط بَٔضا َحَش٨َّة أَِو  َتَب اہللُ  ٨ًَُِط بَٔضا َخٔلیَئْة  َٛ ِت   حُلَّ

احہلم نب ییحی دبعاہلل نب فبہ، ویحة، انب اہد ایب رکب نب رحؾ رمعة دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا یسک ومنم 

دبہل ںیم اس ےئل اکی یکین ھکل  آدیم وک وج وکیئ یھب تبیصم یتچنہپ ےہ اہیں کت ہک ارگ اےس وکیئ اکاٹن یھب اتھبچ ےہ وت اہلل اعتیل اس ےک



 

 

 داتی ےہ  ا اس اک وکیئ انگہ اٹم داتی ےہ۔

 احہلم نب ییحی دبعاہلل نب فبہ، ویحة، انب اہد ایب رکب نب رحؾ رمعة دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿہلص ریمح :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔

     2071    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ز ب٩ ًلاء، ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابواسا٣ہ وٟیس ب٩ ٛثْر ٣ح٤س ب٩ ً :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ اور حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ا٪ زو٧وں حرضات

 ًَ  ٕ ثْٔر َٛ َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ َحسَّ ٤ًَِز ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٩ِ ٣َُح٤َّ ًََلإئ  و ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ٌٔیٕس َوأَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی َس ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر  و٢ُ ٣َا ُئؼیُب ا ُ٘ ٥َ َي

طُ  َِٟض٥ِّ یَُض٤ُّ َّی ا ٥ٕ َوََّل َحزَٕ٪ َحً َ٘ َ بٔطٔ ٩ِ٣ٔ َسیَِّئاتٔطٔ  َوَػٕب َوََّل َنَؼٕب َوََّل َس رفِّ ُٛ  إَّٔلَّ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم فدیل نب ریثک دمحم نب رمع نب اطعء، نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت 

ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع  اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ دفونں رضحات ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

فملس رفامےت ںیہ ہک یسک ومنم آدیم ےک بج یھب وکیئ فیلکت  ا اذیاء  ا وکیئ امیبری  ا ر ج اہیں کت ہک ارگ اےس وکیئ رکف یہ وہ وت اس 

 ےس اس ےک انگوہں اک افکرہ رک د ا اجات ےہ۔

رمع نب اطعء، نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم فدیل نب ریثک دمحم نب :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ دفونں رضحات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔ اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک
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ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ًیی٨ہ سٔیا٪، اب٩ ٣حؼْن ٣ح٤س ب٩ ٗیص اب٩ ٣رخ٣ہ حرضت  :  راوی

  تٌالٰی ٨ًہابوہزیزہ رضی اہلل

تَِیبَ  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ ص٤َُا  ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبِی َطِیَبَة لِٔکَ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َة َحسَّ



 

 

٣ََة یَُحسِّ  ِیٔص ب٩ِٔ ٣َرِخَ َٗ َس ب٩َِ  ٍَ ٣َُح٤َّ یِٕع َس٤ٔ ١ِ٤َ ُسوئّا یُِحزَ ٣َُحِیٔؼ٩ٕ َطِیٕذ ٩ِ٣ٔ َُقَ ٌِ َِٟت ٩ِ٣َ َي ا ٧َزَ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث 

ارٔبُوا َوَس  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا َطٔسیّسا  ِّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ٣َِب٠َ ِت ٩ِ٣ٔ ا َِ َٓفٔی ک١ُِّ ٣َا يَُؼاُب بٔطٔ بٔطٔ ب٠ََ زُوا  سِّ

 َّٔ َٛ ٤ُِِٟش٥ُٔ٠  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣َُحیِ ا ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ صَُو ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ َضا  ُٛ ٔة يَُظا َٛ ِو َٜبَُضا أَِو اٟظَّ َّی ا٨ََِّٟٜبةٔ ی٨ُِ َّٜةَ اَرْة َحً  ٔؼ٩ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َ

 دمحم نب سیق انب رخمہم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
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خ
م

 اعتٰیل ہنع ےس ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع ایفسؿ، انب 

ِة( وج وکیئ یھب وکیئ ربا لمع رکے اگ وت اےس اس اک دبہل د ا

ِ
ب 
 
َ
 

 

ْ  
ُ
 

 ي
ً
ْل وُسء
ْمَ
ت َع

اجےئ اگ  رفاتی ےہ ہک بج ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ )نَْم 

ر رکف املسمؿ وک وج املسمونں وک اس ےس تہب تخس رپاشیین وہیئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایمہن رفی افر ااقتستم اایتخ

فہ یھب فیلکت یتچنہپ ےہ وت فہ اس ےک انگوہں اک افکرہ وہ اجیت ےہ اہیں کت ہک وج اےس وھٹرک یتگل ےہ  ا اےس وکیئ اکاٹن یھب اتھبچ ےہ وت 

 ہکم ہمرہم ےک رےنہ فاےل

 

 
 
ضب
خ
م

 ںیہ۔ یھب اس ےک انگوہں اک افکرہ وہ اجات ےہ اامؾ ملسم ےتہک ںیہ ہک رمع نب دبعارلنمح نب 

 دمحم نب سیق انب رخمہم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

 
 
ضب
خ
م

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ہنییع ایفسؿ، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہک ومنم آدیم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک 
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 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی یزیس ب٩ زریٍ ححاد ػواٖ ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی :  راوی

 ُٖ ا وَّ َِٟححَّاُد اٟؼَّ ث٨ََا ا ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا َجابٔزُ ب٩ُِ َحسَّ ٔ َحسَّ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَِْر َحسَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ائٔٔب أَِو یَا أ٦َُّ ًَ َٟٔک یَا أ٦َُّ اٟشَّ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٤َُِٟشیَّٔب  ائٔٔب أَِو أ٦ُِّ ا ًَلَی أ٦ُِّ اٟشَّ َوَس٥ََّ٠ َزَخ١َ 

ََّضا تُِذصُٔب َخ  إ٧ٔ َٓ ُِٟحِمَّ  ی ا ا٢َ ََّل َتُشيِّ َ٘ َٓ ُِٟحِمَّ ََّل بَاَرَک اہللُ ٓٔیَضا  َِٟت ا ا َٗ ِٓزَْٔٓٔن  ٔب تُزَ ٤َُِٟشیَّ ْٜٔرُ َلایَا بَىٔی آا ٤َا یُِذصُٔب اِل َٛ َز٦َ 

َِٟحٔسیسٔ   َخَبَث ا

دیبع اہلل نب رمع وقارریی سیدی نب زر،ع اجحج وصاػ اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک ر اؽ 

رفام ا اے اؾ اسبئ  ا اے اؾ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؾ اسبئ  ا اؾ ر بی ےک اہں رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ر بی ےھجت ایک وہا  م اکپن ریہ وہ اس ےن رعض ایک اخبر ےہ اہلل اس ںیم ربتک ہن رکے وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اخبر وک ربا

 یتی ےہ۔ہن وہک ویکہکن اخبر ینب آدؾ ےک انگوہں وک اس رطح دفر رکات ےہ ہک سج رطح یٹھب ولےہ یک لیم لیچک وک دفر رک د

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی سیدی نب زر،ع اجحج وصاػ اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یم وک بج یھبک وکیئ امیبری  ا وکیئ رپاشیین فریغہ یتچنہپ ےہ وت اس رپ اےس وثاب اتلم ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم آد
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 ًیبساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی یحٌی ب٩ سٌیس برش ب٩ ٣ٔـ١ ٤ًزا٪ ابوبرک حرضت ًلا ب٩ ابی رباح :  راوی

ث٨ََا ًُبَیِ  ث٨ََا ٤ًَِٔزاُ٪ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ  ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ٌٔیٕس َوبرِٔشُ ب٩ُِ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا  أَبُو برََکٕ َحسَّ

َِٟح٨َّةٔ  ًَبَّإض أَََّل أُرٔیَک ا٣َِزأَّة ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ا٢َ لٔی اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ِوَزاُئ أََتِت  ًََلاُئ ب٩ُِ أَبٔی َربَإح  ٤َِٟزِأَةُ اٟشَّ ٔ ا ا٢َ صَٔذظ َٗ ٠ُُِٗت بَلَی 

ا٢َ إِٔ٪ ٔطئِ  َٗ َُ اہللَ لٔی  َٓاِز  ُٕ َٜظَّ ِّی أََت ٔن َُ َوإ ِّی أُُِصَ ٔن َِٟت إ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟح٨َُّة َوإِٔ٪ ٔطئِٔت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٟٔک ا ٔت َػبَرِٔت َو

 ٔ آ ٌَ ِوُت اہلَل أَِ٪ ُي ًَ ََٟضاَز ا  ًَ َس َٓ  َٕ َٜظَّ َُ اہللَ أَِ٪ ََّل أََت َٓاِز  ُٕ َٜظَّ ِّی أََت إٔن َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟت أَِػبٔرُ  ا َٗ  َیٔک 

 ت د  اہلل نب رمع وقارریی ییحی نب دیعس رشب نب لضفم رمعاؿ اوبرکب رضحت اطع نب ایب رابح ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت انب ابعس
عب

ےن  

تورت ہن داھکؤں ںیم ےن رعض ایک ویکں ںیہن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا  ھجم ےس رفام ا ایک ںیم ےھجت اکی یشبح

ہی ایسہ افؾ تورت یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آیئ افر اس ےن رعض ایک ےھجم رمیگ اک دفرہ زپات ےہ افر ریما رتس لھک اجات ےہ 

ںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ وت اچےہ وت ربص رک ریتے ےئل تنج ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے ےئل اہلل ےس داع رفام

افر ارگ وت اچےہ ہک وت ںیم اہلل ےس داع رکات وہں ہک اہلل ےھجت تحص ف اعتیف دے دے فہ تورت ےنہک یگل ہک ںیم ربص رکفں یگ نکیل ریما 

 یئ ہک ریما رتس ہن ےلھک وت آپ ےن اس تورت ےک ےئل داع رفامیئ۔رتس لھک اجات ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے ےئل داع رفام

 ت د اہلل نب رمع وقارریی ییحی نب دیعس رشب نب لضفم رمعاؿ اوبرکب رضحت اطع نب ایب رابح :  رافی
 عب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےک ایبؿ ںیم ملظ رکےن یک رحتم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم
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ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ بہزا٦ زارمی ٣زوا٪ اب٩ ٣ح٤س ز٣ظقی سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز ربیٌہ یزیس ب٩ ابی ازریص  :  راوی

 ر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہخوَّلنی حرضت ابوذ



 

 

ٕس ا ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي ارٔمٔیُّ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بَِضَزا٦َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِبٔس َحسَّ ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٣َِظقٔیَّ َحسَّ ٟسِّ

ِٟدَ  ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص ا َة ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٌَ ٩ًَِ َربٔی  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ٩ًَِ اہللٔ َتَباَرَک ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی َرَوی  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ِوََّلنٔیِّ 

ًَل َتَوا َٓ ٣ّا  ٠ُِتطُ بَِی٥ُِٜ٨َ ٣ََُحَّ ٌَ ِٔٔسی َوَج ًَلَی َن  ٥َ٠ِ ٣ُِت اٟوُّ ِّی رَحَّ ٔن ا٢َ یَا ًَٔبازٔی إ َٗ َُّط  الَی أ٧َ ٌَ زٔی ک٥ُُِّٜ٠ُ َؿا٢ٌّ إَّٔلَّ ٤َُٟوا یَا ًَٔباَوَت

 ِ٤ٌٔ ِ ٤ٌُٔونٔی أُك َٓاِسَتِل ٤ُِتطُ  ٌَ ِ ٍْ إَّٔلَّ ٩ِ٣َ أَك ٔ ٥ِ یَا ًَٔبازٔی ک٥ُُِّٜ٠ُ َجائ ُٛ َٓاِسَتِضُسونٔی أَصِٔس ًَإر إَّٔلَّ ٩ِ٣َ ٩ِ٣َ َصَسیُِتُط  ٥ُِٜ یَا ًَٔبازٔی ک٥ُُِّٜ٠ُ 

 ُ َّٜ ُش٥ُِٜ یَا ًَٔبازٔی إ٧ٔ ِٛ َٓاِسَتُِٜشونٔی أَ َشِوتُُط  ونٔی أَُرِٔفِ َل٥ُِٜ َٛ رٔفُ ِِ اِسَت َٓ ا  ٌّ ٧ُوَب َج٤ٔی ٥ِ تُِدٔلئُوَ٪ بٔا٠َِّٟی١ٔ َوا٨ََّٟضارٔ َوأ٧ََا أَُرِٔفُ اٟذُّ

ِو أَ٪َّ  َٟ ونٔی یَا ًَٔبازٔی  ٌُ َٔ ت٨َِ َٓ عٔی  ِٔ وا َن ُِ ٩َِٟ َتِب٠ُ ونٔی َو ََٓترُضُّ ی  وا َُضِّ ُِ ٩َِٟ َتِب٠ُ  ٥ُِ َّٜ َل٥ُِٜ َوآَٔخَ یَا ًَٔبازٔی إ٧ٔ ٥ِ َوإِٔنَش٥ُِٜ َؤج٥َُِّٜ٨ أَوَّ ُٛ

َل٥ُِٜ  ِو أَ٪َّ أَوَّ َٟ َٔک فٔی ٠ِ٣ُکٔی َطِیّئا یَا ًَٔبازٔی  ٠ِٔب َرُج١ٕ َواحٕٔس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َا َزاَز ذَٟ َٗ ًَلَی أَِتَقی  ٥ِ َوإِٔنَش٥ُِٜ َؤج٥َُِّٜ٨ کَا٧ُوا  کَا٧ُوا  ُٛ َوآَٔخَ

َؽ َذَٟٔک  َ٘ ٠ِٔب َرُج١ٕ َواحٕٔس ٣َا َن َٗ  ٔ َِٓحز ا٣ُوا فٔی ًَلَی أَ َٗ ٥ِ َوإِٔنَش٥ُِٜ َؤج٥َُِّٜ٨  ُٛ َل٥ُِٜ َوآَٔخَ ِو أَ٪َّ أَوَّ َٟ ٩ِ٣ٔ ٠ِ٣ُکٔی َطِیّئا َیا ًَٔبازٔی 

ُؽ  ُ٘ ٤َا ی٨َِ َٛ ا ٨ًِٔٔسی إَّٔلَّ  َؽ َذَٟٔک ٤٣َّٔ َ٘ ََٟتُط ٣َا َن َ ًَِلِیُت ک١َُّ إِٔنَشإ٪ ٣َِشأ َ أ َٓ َشأَُٟونٔی  َٓ ٌٔیٕس َواحٕٔس  ٤ِِٟٔدَیُم إَٔذا أُِزخٔ  َػ َِٟبَِحَ ا ١َ ا

٠َِیِح٤َِس اہلَل َٓ ٩ِ٤َ َوَجَس َخِّْرا  َٓ ِّٓی٥ُِٜ إٔیَّاَصا  ٤ًَِاُل٥ُِٜ أُِحٔؼیَضا َل٥ُِٜ ث٥َُّ أَُو ٤ََّا هَٔی أَ ًَل َی٠ُو٩٣ََّ إَّٔلَّ َیا ًَٔبازٔی إ٧ٔ َٓ ََُِْر َذَٟٔک   َو٩ِ٣َ َوَجَس 

َِٟدِوََّلنٔیُّ  ٌٔیْس کَاَ٪ أَبُو إِٔزرٔیَص ا ا٢َ َس َٗ َشُط  ِٔ بَتَِیطٔ  َن ِٛ ًَلَی ُر َِٟحٔسیٔث َجَثا  َث بَٔضَذا ا  إَٔذا َحسَّ

دبع اہلل نب دبعارلنمح نب رہباؾ داریم رمفاؿ انب دمحم دیقشم دیعس نب دبعازعلسی رہعیب سیدی نب ایب ادرسی وخالین رضحت اوبذر 

 ےن رفام ا اے ریمے دنبف ںیم ےن اےنپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ اہلل زعفلج

افرپ ملظ وک رحاؾ رقار د ا ےہ افر ںیم ےن اہمترے درایمؿ یھب ملظ وک رحاؾ رقار د ا ےہ وت  م اکی دفرسے رپ ملظ ہن رکف اے ریمے 

ے ریمے دنبف  م دنبف  م بس رمگاہ وہ  ااےئ اس ےک ہک ےسج ںیم دہاتی دفں  م ھجم ےس دہاتی اموگن ںیم ںیہمت دہاتی دفں اگ ا

 و  
 ہ
گئ

 

ت

 

ب

بس وھبےک وہ  ااےئ اس ےک ہک ےسج ںیم الھکؤں وت  م ھجم ےس اھکان اموگن ںیم ںیہمت اھکان الھکؤں اگ اے ریمے دنبف!  م بس 

اس ےک ہک ےسج ںیم انہپؤں وت  م ھجم ےس ابلس اموگن وت ںیم ںیہمت ابلس انہپؤں اگ اے ریمے دنبف  م بس دؿ رات انگہ رکےت  ۓ اا

فر ںیم اسرے انگوہں وک اتشخب وہں وت  م ھجم ےس ششخب اموگن ںیم ںیہمت شخب دفں اگ اے ریمے دنبف  م ےھجم رہزگ اصقنؿ ںیہن وہ ا

 اچنہ ےتکس افر ہن یہ رہزگ ےھجم عفن  اچنہ ےتکس وہ اے ریمے دنبف ارگ  م بس افنیل ف آرخںی افر نج ف اسن اس آدیم ےک دؽ یک رطح وہ 

وقتی فاال وہ وت یھب  م ریمی تنطلس ںیم ھچک یھب ااضہف ںیہن رک ےتکس افر ارگ بس افنیل افر آرخنی افر نج ف اجؤ وج بس ےس ز ادہ 

اسن اس اکی آدیم یک رطح وہ اجؤ ہک وج بس ےس ز ادہ دباکر ےہ وت رھپ یھب  م ریمی تنطلس ںیم ھچک یمک ںیہن رک ےتکس اے ریمے 

ل دیماؿ ںیم ڑھکے وہ رک ھجم ےس امےنگن وگل افر ںیم رہ ااسنؿ وک دنبف ارگ  م بس افنیل افر آرخنی افر نج اف
ت 

 

ب حی

ر اسن اکی اصػ 



 

 

وج فہ ھجم ےس امےگن اطع رک دفں وت رھپ یھب ریمے زخاونں ںیم اس دقر یھب یمک ںیہن وہیگ ینتج ہک دنمسر ںیم  ایئ ڈاؽ رک اکنےنل ےس 

ااھٹک رک راہ وہں رھپ ںیم ںیہمت اؿ اک وپرا وپرا دبہل دفں اگ وت وج  اے ریمے دنبف ہی اہمترے اامعؽ ںیہ ہک ںیہنج ںیم اہمترے ےئل

 آدیم رتہب دبہل اپےئ فہ اہلل اک رکش ادا رکے افر وج رتہب دبہل ہن اپےئ وت فہ اےنپ بخ  یہ وک المتم رکے رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اےنپ ونٹھگں ےک لب کھج اجےت ےھت۔ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبادرسی وخالین بج ہی دحثی ایبؿ رکےت ےھت وت

دبعاہلل نب دبعارلنمح نب رہباؾ داریم رمفاؿ انب دمحم دیقشم دیعس نب دبعازعلسی رہعیب سیدی نب ایب ادرسی وخالین رضحت  :  رافی

 اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2076    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ اسحاٚ ابو٣شہز ٣زوا٪ حرضت سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز :  راوی

ٕ حَ  ث٨ََا أَبُو ٣ُِشضٔز َٙ َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ُض٤َا َحٔسیّثاَحسَّ ََُِْر أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ أََت٤ُّ  ٔ ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس  سَّ

اوبرکب نب ااحسؼ اوبرہسم رمفاؿ رضحت دیعس نب دبعازعلسی اس دنس یک اس رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک  ااےئ اس ےک ہک رمفاؿ یک 

 رفاتی اؿ دفونں رفاوتیں ںیم وپری ےہ۔

 اوبرکب نب ااحسؼ اوبرہسم رمفاؿ رضحت دیعس نب دبعازعلسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2077    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اسحاٚ حش٩ و اٟحشْن برش ٣ح٤س ب٩ یحٌی ابو٣شہز حرضت ابو اسحاٚ :  راوی

اُٟوا َحسَّ  َٗ ُس ب٩ُِ یَِحٌَی  ُِٟحَشُِْن اب٨َِا برِٔشٕ َو٣َُح٤َّ َِٟحَش٩ُ َوا َِٟحٔسیٔث ا ث٨ََا بَٔضَذا ا َٙ َحسَّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح وا َٗ ََٓذََکُ  ٕ ث٨ََا أَبُو ٣ُِشضٔز

َِٟحٔسیَث بُٔل   ؤٟطٔ ا

اوب ااحسؼ نسح ف انیسحل رشب دمحم نب ییحی اوبرہسم رضحت اوب ااحسؼ ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ہی دحثی رضحات نسح فنیسح ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع رشب ےک ےٹیب افر دمحم نب ییحی ےن اوبرہسم ےک وحاہل ےس وطلی ذرک یک ےہ۔



 

 

 ت اوب ااحسؼاوب ااحسؼ نسح ف انیسحل رشب دمحم نب ییحی اوبرہسم رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2078    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ىی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث ہ٤ا٦ ٗتازہ، ابی ًٗلبہ ابی اس٤اء حرضت ابوذر رضی اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ث :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟوارٔٔث حَ  ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ِٔ  ِبٔس اٟؼَّ ًَ  ٩ًَِ ص٤َُا  َّی لِٔکَ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ  سَّ

٥َ ٓامَٔی یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ  ِّی أَبٔی ًَٗٔلبََة  ٔن الَی إ ٌَ ٩ًَِ َربِّطٔ َتَباَرَک َوَت زِؤی 

ِٟحَ  َٚ ا ٤َُٟوا َوَسا ًَل َتَوا َٓ ًَلَی ًَٔبازٔی  ٥َ٠ِ َو ٔسی اٟوُّ ِٔ ًَلَی َن ٣ُِت  ٧َاُظ أََت٥ُّ ٩ِ٣ٔ رَحَّ َّٟٔذی َذََکِ ٔسیَث ب٨َِٔحؤظٔ َوَحٔسیُث أَبٔی إِٔزرٔیَص ا

 َصَذا

ےہ  ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ، ایب القہب ایب اامسء رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ںیم ےن اےنپ آپ رپ افر اےنپ دنبفں رپ ملظ وک رحاؾ رقار د ا ےہ وت  م آسپ ںیم ملظ ہن ہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ رب اک رفامؿ ایبؿ ایک ےہ 

 رکف افر رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ، ایب القہب ایب اامسء رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2079    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣٘ش٥ حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب زاؤز اب٩ ٗیص ًبیساہلل ب :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ  ِیٕص  َٗ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا َزاُوزُ َي ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز َش٥ٕ  ِ٘

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  حَّ أَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل إٔ٪َّ اٟظُّ َٓ حَّ  وا اٟظُّ ُ٘ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َواتَّ ٥َ٠ِ ُه٤َُ٠اْت َیِو٦َ ا َٓإٔ٪َّ اٟوُّ  ٥َ٠ِ وا اٟوُّ ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ  ٥َ ص٠ََِک ٩ِ٣َ طٔ َوَس٠َّ

ُٜوا ز٣َٔائَُض٥ِ َواِسَتَح٠ُّوا ٣ََحار٣َُٔض٥ِ  َٔ ًَلَی أَِ٪ َس ِب٥ُِٜ٠َ َح٠َ٤َُض٥ِ  َٗ  کَاَ٪ 



 

 

انب سیق دیبع اہلل نب مسقم رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل  دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق داؤد

ےن رفام ا ملظ رکےن ےس وچب ویکہکن ملظ  ماتم ےک دؿ اتریکی ےہ افر لخب ےس وچب ویکہکن لخب ےن  م ےس ےلہپ ولوگں وک الہک ایک ےہ 

 اہبےئ افر رحاؾ وک الحؽ ایک۔افر لخب یہ یک فہج ےس اوہنں ےن ولوگں ےک وخؿ 

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق داؤد انب سیق دیبعاہلل نب مسقم رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  رحتم ےک ایبؿ ںیمملظ رکےن یک

     2080    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، طبابہ ًبساٌٟزیز ٣اجظو٪ ًبساہلل ب٩ زی٨احرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

زٔی ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر   ٩ًَِ ٤َِٟأجُظوُ٪  ٔ ا ز

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٥َ٠ِ ُه٤َُ٠اْت یَِو٦َ ا ٥َ إٔ٪َّ اٟوُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  دمحم نب اح م، ابشہب دبعازعلسی اموشجؿ دبعاہلل نب دانیرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل

 فملس ےن رفام ا ملظ  ماتم ےک دؿ اترایکیں وہں یگ۔

 دمحم نب اح م، ابشہب دبعازعلسی اموشجؿ دبعاہلل نب دانیرضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2081    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ً٘ی١ زہزی، حرضت سا٥ٟ :  راوی

 ٩ًَِ ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  اٟزُّصِزٔیِّ 

٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ََّل َیِو٤ُٔ٠طُ َوََّل ُيِش٤ُٔ٠طُ ٩ِ٣َ کَاَ٪ فٔی َحاَجٔة أَخٔیطٔ کَاَ٪ اہللُ فٔی َحاَجتٔطٔ  ٤ُِِٟش٥ُٔ٠ أَُخو ا ا٢َ ا ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َُکِ َٗ َد  بَّة  َو٩ِ٣َ رَفَّ

ِٟ٘ٔیَ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو٩ِ٣َ َستََر ٣ُِش٤ّٔ٠ا َستََرُظ اہللُ یَِو٦َ ا ٔب یَِو٦ٔ ا بَّة ٩ِ٣ٔ َُکَ ٨ًَُِط بَٔضا َُکِ َد اہللُ   ا٣َةٔ رَفَّ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع زرہی، رضحت اسمل اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا املسمؿ املسمؿ اک اھبیئ ےہ 



 

 

ہن اس رپ ملظ رکات ےہ افر ہن یہ اےس یسک الہتک ںیم ڈااتل ےہ وج آدیم اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ یک رضفرت وپری رکات ےہ وت اہلل اس فہ 

یک رضفرت وپری رفامےئ اگ افر وج آدیم اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ ےس وکیئ تبیصم دفر رکے اگ وت  ماتم ےک دؿ اہلل زعفلج اس یک 

و ں ںیم ےس وکیئ 

 

 ی
ت ب
مص

تبیصم دفر رکے اگ افر وج آدیم اےنپ یسک املسمؿ اھبیئ یک رپدہ وپیش رکے اگ وت اہلل زعفلج  ماتم ےک دؿ 

 اس یک رپدہ وپیش رفامےئ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع زرہی، رضحت اسمل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2082    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔیُّ  ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ب٩ُِ حُِحز

٠ُٔص ٓٔی٨َا ٩ِ٣َ ََّل زِٔرصَ  ِٔ ٤ُ ِٟ اُٟوا ا َٗ ٠ُٔص  ِٔ ٤ُِٟ ا٢َ أََتِسُروَ٪ ٣َا ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ إٔ٪َّ  ٥َ  َ٘ َٓ  ََ َوََّل ٣ََتا

َٖ صََذ  َذ َٗ ِس َطَت٥َ َصَذا َو َٗ ِتٔی  ٕ َوَیأ ٕ َؤػَیا٦ٕ َوَزکَاة َِٟ٘ٔیا٣َةٔ بَٔؼًَلة ِتٔی یَِو٦َ ا ًٔی َیأ ٠َٔص ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ِٔ ٤ُ ِٟ َک َز٦َ ا َٔ ا َوأَک١ََ ٣َا٢َ َصَذا َوَس

َلی صََذا ٩ِ٣ٔ َحَش٨َاتٔطٔ َوَصَذا ٩ِ٣ٔ  ٌِ ُی َٓ َب َصَذا  ٠َِیطٔ أُخَٔذ ٩ِ٣ٔ  َصَذا َوَُضَ ًَ َضی ٣َا  ِ٘ ِب١َ أَِ٪ ُي َٗ ٨َٔیِت َحَش٨َاتُُط  َٓ إِٔ٪  َٓ َحَش٨َاتٔطٔ 

َح فٔی ا٨َّٟارٔ  ٠ًََِیطٔ ث٥َُّ َُطٔ َحِت  رُطٔ َٓ  َخَلایَاص٥ُِ 

 اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص

فملس ےن رفام ا ایک  م اجےتن وہ ہک سلفم وکؿ ےہ احصہب ےن رعض ایک مہ ںیم سلفم فہ آدیم ےہ ہک سج ےک اپس امؽ اابسب ہن وہ آپ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ ریمی اتم اک سلفم فہ آدیم وہاگ ہک وج امنز رفزے زوکة ف ریغہ بس ھچک ےل رک آےئ اگ 

 آدیم ےن داین ںیم یسک وک اگیل دی وہیگ افر یسک رپ تمہت اگلیئ وہیگ افر یسک اک امؽ اھک ا وہاگ افر یسک اک وخؿ اہب ا وہاگ افر یسک وک نکیل اس

امرا وہاگ وت اؿ بس ولوگں وک اس آدیم یک ایکینں دے دی اجںیئ یگ افر ارگ اس یک ایکینں اؿ ےک وقحؼ یک ادا یگی ےس ےلہپ یہ متخ وہ 

  اؿ ولوگں ےک انگہ اس آدیم رپ ڈاؽ دےئ اجںیئ ےگ رھپ اس آدیم وک منہج ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ۔ںیئگ وت

 ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2083    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ َزَة أَ٪َّ تَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز

َِٟ٘ٔیا٣َٔة حَ  ٔلَی أَص٠َِٔضا یَِو٦َ ا َٚ إ و ُ٘ ُِٟح ٪َّ ا َُٟتَؤزُّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اة َِٟح٠َِحأئ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٔ ا اة اَز ٠ٟٔظَّ َ٘ َّی ُي ً

٧َائٔ  َِْٟقِ  ا

ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 ےگ اہیں کت ہک ریغب گنیس فایل رکبی اک دبہل فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ  م ولوگں ےس دقحارفں ےک وقحؼ ادا رکفاےئ اجںیئ

 گنیس فایل رکبی ےس ےل ایل اجےئ اگ۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ملظ رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2084    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ بزیس اب٩ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ُ٧َ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا بَُزیُِس ب٩ُِ أَبٔی بُزَِزَة  اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٕ َحسَّ ِْر

 ُ ٠ِٔتطُ ث ِٔ ٥َِٟ ُي إَٔذا أََخَذُظ  َٓ ا٥ٟٔٔ  َّ َوَج١َّ ی٤ُِلٔی ٠ٟٔوَّ ًَز ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی ٥َّ ََقَ اہللٔ َػل ُِْٟقَ َذَٟٔک أَِخُذ َربَِّک إَٔذا أََخَذ ا َٛ َ َو أ

 َوهَٔی َها٤َْٟٔة إٔ٪َّ أَِخَذُظ أَٟٔی٥ْ َطٔسیْس 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی ربدی انب رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ے داتی ےہ رھپ بج اےس ڑکپات ےہ وت رھپ فہ اےس ںیہن وھچڑات رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی آتی رفام ا اہلل اظمل آدیم وک تلہم د
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 وک ڑکپات ےہ ےب کش اس یک ڑکپ ڑبی تخس درانگ ےہ۔ ولوگں یک ویتسبں



 

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی ربدی انب رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...  ا ولظمؾ دمد رکےن ےک ایبؿ ںیماےنپ املسمؿ اھبیئ یک وخاہ فہ اظمل وہ

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اےنپ املسمؿ اھبیئ یک وخاہ فہ اظمل وہ  ا ولظمؾ دمد رکےن ےک ایبؿ ںیم
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 ٌالٰی ٨ًہاح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص زہْر ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل ت :  راوی

 َ ت ِٗ ا٢َ ا َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ًَ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َحسَّ َت١َ ًَُُل٣َأ٪ ًَُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ ا

٤َُِٟضأجزُوَ٪ یَا  ٤َُِٟضأجزُ أَِو ا ٨َاَزی ا َٓ َد َرُسو٢ُ اہللٔ َوًَُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  رَخَ َٓ َِْٟلَِنَؼارٔ  ٤ُ٠ََِٟضأجزٔی٩َ َو٧َاَزی اِِلَِنَؼارٔیُّ یَا 

اُٟوا ََّل یَا َرُسو٢َ اہللٔ إَّٔلَّ أَ٪َّ  َٗ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ًَِوی أَص١ِٔ ا ا٢َ ٣َا صََذا َز َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ أََحُسص٤َُاَػل ََٜش َٓ ِٗتََتًَل    ًَُُل٣َِْٔن ا

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠َِی٨َِضُط  َٓ َِٟی٨َُِصِ اٟزَُّج١ُ أََخاُظ َها٤ّٟٔا أَِو ٣َِو٠ُو٣ّا إِٔ٪ کَاَ٪ َها٤ّٟٔا  ًََٓل بَأَِض َو ا٢َ  َٗ ُط َنَِصْ َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٣َِو٠ُو٣ّا اِْلََخَ  َٟ  

ظُ  ٠َِی٨َُِصِ َٓ 

ےہ ہک دف ڑلوکں اک آسپ ںیم ڑگھجا وہا اکی ڑلاک ادمح نب دبعاہلل نب ویسن زریہ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

رہ اہمرجنی ںیم ےس اھت افر اکی ڑلاک ااصنر ںیم ےس اہمرج ڑلےک ےن اہمرجفں وک اکپرا افر ااصنری ڑلےک ےن ااصنر وک اکپرا وت ر اؽ اہلل اب

 اس ےک ہک دف ڑلےک آسپ ںیم ڑگھجے ےلکن افر رفام ا ہی ایک اجتیلہ یک اکپر ےہ ولوگں ےن رعض ایک ںیہن اے اہلل ےک ر اؽ  ااےئ

ںیہ اؿ دفونں ںیم ےس اکی ےن دفرسے یک رسنی رپ امرا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ رحج ںیہن آدیم وک اےنپ اھبیئ یک 

 ؾ ےہ وت اس یک دمد رکف۔دمد رکین اچک ے وخاہ فہ اظمل وہ  ا ولظمؾ ارگ اظمل ےہ وت اےس ملظ ےس رفوک ویکہکن ہی اس یک دمد ےہ افر ارگ ولظم

 ادمح نب دبعاہلل نب ویسن زریہ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ولظمؾ دمد رکےن ےک ایبؿ ںیماےنپ املسمؿ اھبیئ یک وخاہ فہ اظمل وہ  ا 
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی اب٩ ابی ٤ًزو اب٩ ابی طیبہ اب٩ ًبسہ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ،  :  راوی

 حرضت ٤ًزو اور حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یُّ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو حَ  يِّ َـّ ِبَسَة اٟ ًَ ٕب َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ اب٩ُِ سَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة  ِٔ ا٠َّٟ

ا٢َ َس  َٗ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ِبَسَة أَِخبََر٧َا و  َّی اہللُ ًَ ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٤ًَِْزو َجابَٔز ب٩َِ   ٍَ ٔ٤

َِْٟلَ  ا٢َ اِِلَِنَؼارٔیُّ َیا  َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٍَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا ََٜش َٓ َُزَاةٕ  ٥َ فٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ٤َُِٟضأجزٔیُّ یَا ًَ ا٢َ ا َٗ ِنَؼارٔ َو

اُٟوا َیا َرُسو٢َ ٠َِٟ  َٗ ٔة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ًَِوی ا ٥َ ٣َا بَا٢ُ َز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٍَ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ٤َُضأجزٔی٩َ  َش َٛ اہللٔ 

ِبُس اہللٔ ًَ َضا  ٌَ َش٤ٔ َٓ ََّضا ٨ِ٣ُت٨َْٔة  َٓإ٧ٔ ا٢َ َزًُوَصا  َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٨َا ا ٌِ َٟئ٩ِٔ َرَج ٠ُوَصا َواہللٔ  ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ُبَٓیٕ   ب٩ُِ أ

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َٙ صََذا ا ُب ٨ًُُ ًِىٔی أَُِضٔ ا٢َ ٤ًَُزُ َز َٗ ًَزُّ ٨ِ٣َٔضا اِِلََذ٢َّ  َ َج٩َّ اِِل َُٟیرِخٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا ُث ا٨َّٟاُض أَ٪َّ إ ًُِط ََّل یََتَحسَّ  َز

ُت١ُ أَِػ  ِ٘ ّسا َي  َحابَطُ ٣َُح٤َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ادمح نب دبعہ یبض انب ایب رمعف انب ایب ہبیش انب دبعہ ایفسؿ نب ہنییع، رضحت رمعف افر رضحت اجرب 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اکی زغفہ ںیم ےھت وت اہمرجنی ےک اکی آدیم ےن 

 ااصنر ےک اکی آدیم یک رسنی رپ امرا وت ااصنری ےن اہک اے ااصنر افر اہمرج ےن اہک اے اہمرجف! ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

ہی ایک اجتیلہ یک اکپر ےہ ولوگں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اہمرجنی ےک اکی آدیم ےن ااصنر ےک اکی آدیم یک رسنی رپ امرا 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس وھچڑ دف ویکہکن ہی انزابی ابت ےہ دبعاہلل نب ایب ےن بج ہی انس وت اس ےن اہک اہمرجنی ےن ےہ وت آپ یلص ا

ا ےس ایک ےہ اہلل یک مسق ارگ مہ دمہنی یک رطػ ولںیٹ ےگ وت مہ ںیم ےس زعت فاال آدیم اایعلذ ابہلل ذتل فاےل وک فاہں ےس اکنؽ دے 

ٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت دےئجی ہک ںیم اس انمقف یک رگدؿ اڑا دفں آپ یلص اگ رضحت رمع ریض اہلل اعت

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے وھچڑ دف ولگ ہی ہن ےنہک گل اجںیئ ہک دمحم اےنپ اسویھتں وک لتق رکےت ںیہ۔

رمعف انب ایب ہبیش انب دبعہ ایفسؿ نب ہنییع، رضحت رمعف افر اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ادمح نب دبعہ یبض انب ایب  :  رافی

 رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ؾ دمد رکےن ےک ایبؿ ںیماےنپ املسمؿ اھبیئ یک وخاہ فہ اظمل وہ  ا ولظم
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اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ٣ح٤س ب٩ رآٍ اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حرضت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبِ  ث٨ََا إِٔسَح ًَ َحسَّ أ٪ أَِخبََر٧َا  ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ  ٍٕ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َُح٤َّ ِبُس َزاصٔی٥َ َوإِٔسَح

ٍَ َرُج١ْ  َش َٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز ٤ِزٔو ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ  اٟزَّزَّ ٩ِ٣ٔ ا

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َوَز  َ٘ ِٟ َٟطُ ا َ َشأ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ا٢َ اب٩ُِ اِِلَِنَؼارٔ  َٗ ََّضا ٨ِ٣ُت٨َْٔة  إ٧ٔ َٓ ٥َ َزًُوَصا  ِیطٔ َوَس٠َّ

ا٢َ  َٗ ٤ًَِْزو  ُت َجابّٔزا ٨ِ٣َُؼوٕر فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ٌِ  َس٤ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب راعف انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، اویب رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل 

یلص اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک اہمرجنی ےک اکی آدیم ےن ااصنر ےک اکی آدیم یک رسنی رپ امرا وت فہ ااصنری یبن 

ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر آپ ےس اصقص ےک ےئل رعض ایک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس وھچڑ دف ویکہکن ہی انزابی ابت 

ايِرًا ےہ۔
َ
ُ ج 

 

ِعْت
م َ
س

 ےہ انب وصنمر ےن اہک ہک رمعف یک رفاتی ںیم 

دبعارلزاؼ، رمعم، اویب رمعف نب دانیر، رضحت اجرب نب دبعاہلل  ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب راعف انب راعف :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

  اک ایبؿہلص ریمح :   ابب

 ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     2088    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوًا٣ز اطٌزی ًبساہلل ب٩ ازریص ابواسا٣ہ ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابوَکیب اب٩ ٣بارک اب٩  :  راوی

 بواسا٣ہ بزیس ابوبززہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہازریص ا

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص َو  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ زٔیُّ  ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو  ُس ب٩ُِ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ

یِٕب َحسَّ  ًَلٔئ أَبُو َُکَ ٌَ ِٟ َٗ ا ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ُض٥ِ  ٤َُِٟباَرٔک َواب٩ُِ إِٔزرٔیَص َوأَبُو أَُسا٣ََة ک٠ُُّ ا٢َ ث٨ََا اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ 

ا ـّ ٌِ طُ َب ـُ ٌِ ِٟب٨َُِیأ٪ َيُظسُّ َب ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ کَا ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

نب ایب ہبیش، اوباعرم ارعشی دبعاہلل نب ادرسی اوبااسہم دمحم نب العء، اوبرکبی انب ابمرک انب ادرسی اوبااسہم ربدی اوبربدہ  اوبرکب

رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی ومنم دفرسے ومنم ےک ےئل 

  اٹنی دفرسی اٹنی وک وبضمط ریتھک ےہ۔امعرت یک رطح ےہ سج یک اکی

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعرم ارعشی دبعاہلل نب ادرسی اوبااسہم دمحم نب العء، اوبرکبی انب ابمرک انب ادرسی اوبااسہم  :  رافی

 ربدی اوبربدہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     2089    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ بظْر٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی زَکیا، طٌيی، حرضت ن٤ٌا٪ ب :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظْر

ص٥ِٔ َوتَ  ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن فٔی َتَوازِّ ٥َ ٣ََث١ُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َػل ْو َتَساعَی  ـِ َِٟحَشٔس إَٔذا اِطَتکَی ٨ِ٣ٔطُ ًُ ٔٔض٥ِٔ ٣ََث١ُ ا ُ اك ٌَ َزاح٤ُٔض٥ِٔ َوَت

ُِٟحِمَّ  ٔ َوا َضز َِٟحَشٔس بٔاٟشَّ  َسائٔزُ ا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب زرک ا، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ومنم 

ااء ںیم ےس یسک وضع وک وکیئ  دنبفں

 

ض
ع
یک اثمؽ اؿ یک آسپ ںیم تبحم افر ااحتد افر تقفش ںیم مسج یک رطح ےہ ہک بج مسج ےک ا

 فیلکت وہیت ےہ وت اس ےک اسرے مسج وک دنین ںیہن آےئ افر اخبر ھڑھ اجےن ںیم اس اک رشکی وہ اجات ےہ۔

 امعنؿ نب ریشبدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب زرک ا، یبعش، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     2090    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ح٨ولی جزیز، ٣رطٖ طٌيی، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظْر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ُٙ ا ث٨ََا إِٔسَح ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

ٔ ب٨َٔحِ   ؤظ

ااحسؼ یلظنح رجری، رطمػ یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح 

 رفاتی لقن یک ےہ۔

 ااحسؼ یلظنح رجری، رطمػ یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     2091    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ع، طٌيی، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظْرابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ً :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظْر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ 

 ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِٟحِمَّ َٗ َِٟحَشسٔ بٔا َٟطُ َسائٔزُ ا ُج١ٕ َواحٕٔس إِٔ٪ اِطَتکَی َرأُِسُط َتَساعَی  ٤ُِؤ٨٣ُٔوَ٪ ََکَ

 ٔ َضز  َواٟشَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

ااء اخبر افر دنین ہن آےن ںیم اس ےک  ومنم دنبے اکی آدیم یک رطح

 

ض
ع
ںیہ ہک ارگ اس اک رس داتھک ےہ وت اس اک ابح  اسرے مسج ےک ا

 رشکی وہےت ںیہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     2092    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ح٤سی ب٩ ًبساٟزح٩٤ ا٤ًع، خیث٤ہ حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظ :  راوی

٩ًَِ َخیِ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َبٔظْر ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َث٤ََة 

 ٔ ٤ُِِٟش٠ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ًَِی٨ُطُ اِطَتکَی ک٠ُُّطُ َوإِٔ٪ اِطَتکَی َرأُِسطُ َٗ ُج١ٕ َواحٕٔس إِٔ٪ اِطَتکَی  ٤ُوَ٪ ََکَ



 

 

 اِطَتکَی ک٠ُُّطُ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحی نب دبعارلنمح اشمع، ہمثیخ رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ؿ دنبے اکی آدیم یک رطح ںیہ ارگ اس یک آھکن دیتھک ےہ وت اس اک اسرا مسج د ےنھ گل اجات ےہ افر یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا املسم

 ارگ اس ےک رسنی ںیم فیلکت وہیت ےہ وت اس ےک اسرے مسج وک فیلکت وہیت ےہ۔

 ٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحی نب دبعارلنمح اشمع، ہمثیخ رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ومنینم اک اکی دفرسے ےک اسھت تبحم اایتخر رکےن افر دحتم رےنہ ےک ایبؿ ںیم

     2093    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ا٤ًع، طٌيی، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ بِ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ٔ َبٔظْر

 ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٧َِحَوظُ ًَ 

انب ریمن، دیمح نب دبعارلنمح اشمع، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک 

 رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 انب ریمن، دیمح نب دبعارلنمح اشمع، یبعش، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگیل ولگچ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اگیل ولگچ یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2094    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ایوب ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  أَ٪َّ ٌَ



 

 

 َ٤ِٟ َتٔس ا ٌِ ٥ِ َي َٟ َِٟبازٔٔئ ٣َا  لَی ا ٌَ َٓ اََّل  َٗ ٤ُِِٟشتَبَّأ٪ ٣َا  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ِو٠ُو٦ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

یلص ییحی نب اویب ہبیتق نب دیعس، انب رجح اامسلیع انب رفعج العء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج دف آدیم آسپ ںیم اگیل ولگچ رکںی وت انگہ ادتباء رکےن فاےل رپ یہ وہاگ بج کت ہک ولظمؾ دح ےس ہن 

 ڑبوہ )ینعی ز ادیت ہن رکے( ۔

 ییحی نب اویب ہبیتق نب دیعس، انب رجح الیعمس انب رفعج العء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعمػ رکےن افر اعزجی اایتخر رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اعمػ رکےن افر اعزجی اایتخر رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2095    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اسٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَل  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٌٔی١ُ َوصَُو اب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَ َحسَّ ٩ًَِ ٔئ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔیطٔ 

 ٕ و ِٔ ٌَ ًَِبّسا بٔ ْة ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ َو٣َا َزاَز اہللُ  َٗ َؼِت َػَس َ٘ ا٢َ ٣َا َن َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ أََحْس ِ إَّٔلَّ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إَّٔلَّ ًٔزًّا َو٣َا َتَواَؿ

ُط اہللُ  ٌَ َٓ  َر

ل انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح 
ت 
شع

ا

فملس ےن رفام ا دصہق امؽ ںیم یمک ںیہن رکات افر دنبے ےک اعمػ رک دےنی ےس اہلل اعتیل اس یک زعت ڑباھ داتی ےہ افر وج آدیم یھب 

  درہج دنلب رفام داتی ےہ۔اہلل ےک ےئل اعزجی اایتخر رکات ےہ اہلل اس اک

ل انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ت 
شع

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تبیغ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ؿہلص ریمح اک ایب :   ابب

 تبیغ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2096    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌی١ ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ  ِس٤َ

َک أََخاَک ب٤َٔا ا٢َ ذَِٔکُ َٗ  ٥ُ٠ًَِ اُٟوا اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ َٗ ِِٟٔیَبُة  ا٢َ أََتِسُروَ٪ ٣َا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔ  اہللُ  أَیَِت إِٔ٪ کَاَ٪ ف ُظ ٗٔی١َ أرََفَ ی یرَِکَ

طُ  ِس بََضتَّ َ٘ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٓٔیطٔ  َٟ ِس اُِتَبَِتُط َوإِٔ٪  َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ إِٔ٪ کَاَ٪ ٓٔیطٔ ٣َا َت َٗ ُٗو٢ُ   أَخٔی ٣َا أَ

ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ےتن وہ ہک تبیغ ایک ےہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اہلل افر ااکس ر اؽ یہ ز ادہ رتہب اجےتن ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م اج

رفام ا اےنپ اھبیئ ےک اس بیع وک ذرک رکے ہک سج ےک ذرک وک فہ اندنسپ رکات وہ آپ ےس رعض ایک ایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ایک 

فہ بیع ریمے اھبیئ ںیم وہ وج ںیم وہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام ا ارگ فہ بیع اس ںیم ےہ وج  م ےتہک وہ ایخؽ ےہ ہک ارگ فاا ی 

 یھبت وت فہ تبیغ ےہ افر ارگ اس ںیم فہ بیع ہن وہ رھپ وت  م ےن اس رپ اتہبؿ اگل ا ےہ۔

 ٰیل ہنعییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح الیعمس العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس آدیم ےک ےئل اشبرت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک بیع وک اہلل اعتیل ےن دانی ںیم اپھچ ا آ

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وک اپھچےئ اگ ۔ اس آدیم ےک ےئل اشبرت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک بیع وک

 

 ی ت
عب
 اہلل اعتیل ےن دانی ںیم اپھچ ا آرخت ںیم یھب اہلل اس ےک 

     2097    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ب٩ بشلا٦ ًیشی یزیسی اب٩ زریٍ روح سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُة ب٩ُِ بِٔشَلا ثَىٔی أ٣َُیَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َرِوْح  ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي ِیٔشیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ٦ٕ ا

٧َِیا إَّٔلَّ َستََرُظ اہللُ یَ  ًَِبٕس فٔی اٟسُّ ًَلَی  ا٢َ ََّل َيِشتُرُ اہللُ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َػل  ِو٦َ ا

ی سیدیی انب زر،ع رفح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 

عب س

اہیم نب اطسبؾ 

رفام ا اہلل اعتیل داین ںیم سج دنبے ےک بیع اپھچات ےہ  ماتم ےک دؿ یھب اہلل اس ےک بیع اپھچےئ اگ  ماتم ےک دؿ یھب اہلل اس 

 بیع اپھچےئ اگ۔ےک 



 

 

ی سیدیی انب زر،ع رفح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عب س

 اہیم نب اطسبؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وک اپھچےئ اگ ۔اس آدیم ےک ےئل اشبرت ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک 

 

 ی ت
عب
 بیع وک اہلل اعتیل ےن دانی ںیم اپھچ ا آرخت ںیم یھب اہلل اس ےک 

     2098    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ وہیب سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی  َّ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َطِیَبَة َحسَّ ی اہللُ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٧َِیا إَّٔلَّ َستََرُظ اہللُ یَِو٦َ ا ًَِبّسا فٔی اٟسُّ ًَِبْس  ا٢َ ََّل َيِشتُرُ  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

ایب ہبیش، افعؿ فبیہ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج دنبہ  اوبرکب نب

 داین ںیم یسک دنبے ےک بیع اپھچےئ اگ  ماتم ےک دؿ اہلل اس ےک بیع اپھچےئ اگ۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ فبیہ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سج آدیم ےس ےب وہدہ وگتفگ وک رطخہ وہ اس ےس رنؾ وگتفگ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیمسج آدیم ےس ےب وہدہ وگتفگ وک رطخہ وہ اس ےس رنؾ وگتفگ رکےن ےک 

     2099    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ابی ابی طیبہ ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ْر، اب٩ ًیی٨ہ زہْر سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ اب٩  :  راوی

 ٨٣ٜسر ْعوہ ب٩ زبْر، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُٗتَِیَبةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ ا َحسَّ ُض٥ِ  ٕ ک٠ُُّ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُِٔى ب٩ُِ َس ب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ

َوةَ  ٍَ ُْعِ َٜٔسرٔ َس٤ٔ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َیاُ٪ َوصَُو اب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ًَائَٔظُة أَ٪َّ َرُجًّل  ٟٔزَُصِْر ثَِتىٔی  و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٔ َي ب٩َِ اٟزُّبَِْر

ٔ أَِو بٔئِ  ٔظَْرة ٌَ ِٟ ٠َبٔئَِص اب٩ُِ ا َٓ َٟطُ  ا٢َ ائَِذ٧ُوا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َزَخ١َ اِسَتأَِذَ٪  َّ٤٠ََٓ  ٔ ٔظَْرة ٌَ ِٟ َص َرُج١ُ ا

وِ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٠َِیطٔ أَََّلَ٪  ًَائَٔظةُ ًَ ا٢َ یَا  َٗ ِو٢َ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٨َِت  َٟ ٠َُِٗت ث٥َُّ أَ َّٟٔذی  ُط ا َٟ ٠َُِٗت  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ ًَائَٔظُة  َِٟت  ا َٗ  إٔ٪َّ رَشَّ ٢َ 



 

 

ُِٓحٔظطٔ  اَئ  َ٘ ُط ا٨َّٟاُض اتِّ َٛ ًَُط أَِو َتَز َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ِ٣َ َوَز َّٟة ٨ًَِٔس اہللٔ یَِو٦َ ا ٔ  ا٨َّٟأض ٨ِ٣َز

نب دیعس، اوبرکب ایب ایب ہبیش رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ریمن، انب ہنییع زریہ ایفسؿ، انب ہنییع انب دکنمر رعفہ نب زریب، دیسہ  ہبیتق

 ا اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت امیگن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

ااجزت دے دف ہی اےنپ ہلیبق اک ربا آدیم ےہ وت بج فہ آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا وت آپ ےن اس آدیم ےس  اےس

رنیم ےک اسھت وگتفگ یک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اس آدیم ےک ابرے ںیم 

 رفام ا وج رفام ا رھپ اپس آدیم ےس رنیم ےس وگتفگ یک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ ریض اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن

اعتٰیل اہنع  ماتم ےک دؿ اہلل ےک زندکی ولوگں ےس بس ےس ربا آدیم فہ وہاگ ہک سج یک وہیبدیگ یک فہج ےس ولگ اس ےس انلم وھچڑ 

 دںی۔

 ایب ہبیش رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ریمن، انب ہنییع زریہ ایفسؿ، انب ہنییع انب دکنمر رعفہ نب ہبیتق نب دیعس، اوبرکب ایب :  رافی

 زریب، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےب وہدہ وگتفگ وک رطخہ وہ اس ےس رنؾ وگتفگ رکےن ےک ایبؿ ںیم سج آدیم ےس

     2100    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حرضت اب٩ ا٨٤ٟٜسر :  راوی

ص٤َُا ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس لِٔکَ ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َٜٔسرٔ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث١َ  َحسَّ ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ

 ٔ ٔظَْرة ٌَ ِٟ ِو٦ٔ َواب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ا٢َ بٔئَِص أَُخو ا َٗ َُّط  ٨َاُظ ََُِْر أ٧َ ٌِ ٣َ 

رہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت انب ادکنملر ےس اس دنس ےک اسھت ذموک

 اس ںیم رصػ یظفل رفؼ ےہ۔

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت انب ادکنملر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...رنیم اایتخر رکےن یک 



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رنیم اایتخر رکےن یک 

     2101    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، یحٌی ب٩ سٌیس سٔیا٪، ب٩ ٨٣ؼور ت٤ی٥ ب٩ س٤٠ہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہًل٢ حرضت جزیز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوْر  َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ٌٔیٕس  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ٤َُِٟثى  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُس ب٩ُِ ا

٦ِ ا َٙ یَُِحَ ِٓ ٦ِ اٟزِّ ا٢َ ٩ِ٣َ یَُِحَ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز  َِٟدِْرَ صًَٔل٢ٕ 

دمحم نب ینثم، ییحی نب دیعس ایفسؿ، نب وصنمر میمت نب ہملس دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا وج آدیم رنیم اایتخر رکےن ےس رحمفؾ راہ فہ آدیم الھبیئ ےس رحمفؾ راہ

  نب دیعس ایفسؿ، نب وصنمر میمت نب ہملس دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رنیم اایتخر رکےن یک 

     2102    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ابوسٌیس اطخ حٔؽ اب٩  :  راوی

سی، ُیاث ا٤ًع، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زہْر اسحاٚ جزیز، ا٤ًع، تی٤ی٥ ب٩ س٤٠ہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہًل٢ ًب

 حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اُٟوا  َٗ  ٕ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی َحسَّ

 ُ ث٨ََا أَب اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ َحسَّ ٤ًَِٔع و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ىٔی اب٩َِ َُٔیإث ک٠ُُّ ٌِ ْؽ َي ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ و َس

٩ًَِ ا ُٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ا٢َ إِٔسَح َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َُٟض٤َا  ُى  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ٕب َوإِٔسَح ٩ًَِ رَحِ ٤ًَِٔع  َ َت٤ٔی٥ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة ِِل

 ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت َجزٔیّزا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔسیِّ  ٌَ ِٟ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ ا  ٦ِ ٩ًَِ و٢ُ ٩ِ٣َ یَُِحَ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

َِٟدِْرَ  ٦ِ ا َٙ یَُِحَ ِٓ  اٟزِّ

اہلل نب ریمن، فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی اوبدیعس اجش صفح انب ایغث اشمع، زریہ نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش دمحم نب دبع



 

 

ی، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

عب س

م نب ہملس دبعارلنمح نب الہؽ 
 

 مئ
ئ

 

ب

رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ ااحسؼ رجری، اشمع، 

ںیہ ہک وج آدیم رنیم اایتخر رکےن ےس رحمفؾ راہ فہ آدیم الھبیئ ےس رحمفؾ  ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس رفامےت

 راہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی اوبدیعس اجش صفح انب ایغث اشمع، زریہ  :  رافی

م نب
 

 مئ
ئ

 

ب

ی، رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنعنب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ ااحسؼ رجری، اشمع، 

عب س

  ہملس دبعارلنمح نب الہؽ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رنیم اایتخر رکےن یک 

     2103    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟوحس ب٩ زیاز ٣ح٤س ب٩ ابی اس٤ٌی١ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہًل٢ حرضت جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ٔس ب٩ِٔ أَبٔی إ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟواحٔسٔ ب٩ُِ زٔیَازٕ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا  ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ِس٤َ

 ِٟ ٦َ ا َٙ رُحٔ ِٓ ٦َ اٟزِّ ٥َ ٩ِ٣َ رُحٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ًَِبسٔ اہللٔ َي ٦ِ َجزٔیَز ب٩َِ  َٙ یَُِحَ ِٓ ٦ِ اٟزِّ َدَِْر أَِو ٩ِ٣َ یَُِحَ

َِٟدِْرَ   ا

دبعاولدح نب ز اد دمحم نب ایب اامسلیع دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ییحی نب ییحی،

 رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا وج آدیم رنیم اایتخر رکےن ےس رحمفؾ راہ فہ آدیم الھبیئ ےس رحمفؾ راہ۔

 اد دمحم نب ایب الیعمس دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی، دبعاولدح نب ز :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رنیم اایتخر رکےن یک 

     2104    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی تحیيی ًبساہلل ب٩ وہب، حیوة، اب٩ ہاز برک ب٩ حز٦ ب٨ت ًبساٟزح٩٤ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا



 

 

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َو  حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتُّ ث٨ََا رَحِ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِ  ٔ َِٟضاز ثَىٔی اب٩ُِ ا صِٕب أَِخبََرنٔی َحِیَوةُ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُسو٢َ ا ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی ب٨َِٔت  ٌِ ٤َِزَة َي اًَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ یَا ہللٔ َػل

ٔلی ٌِ ٕٔ َو٣َا ََّل ُي ٨ِ ٌُ ِٟ ًَلَی ا ٔلی  ٌِ ٙٔ ٣َا ََّل يُ ِٓ ًَلَی اٟزِّ ٔلی  ٌِ َٙ َوُي ِٓ ْٙ یُٔحبُّ اٟزِّ  ًَلَی ٣َا ٔسَواظُ  ًَائَٔظُة إٔ٪َّ اہللَ َرٓٔی

ی دبعاہلل نب فبہ، ویحة، انب اہد رکب نب زحؾ تنب دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع  

ح ب ئ

 

ت

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس رحہلم نب ییحی 

یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ اہلل رقیف ےہ افر رقف وک دنسپ رکات ےہ افر رنیم 

 امات۔اایتخر ہن رکےن یک انبء رپ فہ اس دقر اطع رفامات ےہ ہک وج یتخس  ا اس ےک العفہ یسک افر فہج ےس اس دقر اطع ںیہن رف

ی دبعاہلل نب فبہ، ویحة، انب اہد رکب نب زحؾ تنب دبعارلنمح دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمرنیم اایتخر رکےن یک 

 

ی ت
ل

 

ض
 ف

     2105    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ٣٘سا٦ اب٩ رشیذ ب٩ ہانی سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أَبٔی  ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  یِٔح ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  ٔ َوصَُو اب٩ُِ رُشَ َسا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َحسَّ

ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٙ ََّل َیُٜوُ٪ فٔی َطِیٕئ إَّٔلَّ َز ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٓ َُ ٟزِّ ا٧َُط َوََّل ی٨ُِزَ

 ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ إَّٔلَّ َطا٧َطُ 

 دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، دقماؾ انب رشخی نب اہین دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زفہج

یت ےہ فہ اےس وخوصبرت انب دیتی ےہ افر سج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رنیم سج زیچ ںیم یھب وہ

 زیچ ںیم رنیم اکنؽ دی اجیت ےہ وت فہ زیچ دب وصرت وہ اجیت ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، دقماؾ انب رشخی نب اہین دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رنیم اایتخر رکےن یک 

     2106    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٣٘سا٦ ب٩ رشیح ب٩ ہانی سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی ا :  راوی

 ٨ًہا

ُت  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ یِٔح ب٩ِٔ َحسَّ َسا٦َ ب٩َِ رُشَ ِ٘ ٔ٤ِٟ  ا

 َٓ ٌّْٔرا  ًَائَٔظُة َب َِٟحٔسیٔث َرَٛٔبِت  ٔ َوَزاَز فٔی ا ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َصا٧ٕٔئ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا٢َ  َ٘ َٓ زُُظ  ٠َِت تَُززِّ ٌَ َح َٓ وبَْة  ٌُ کَا٧َِت ٓٔیطٔ ُػ

ٙٔ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ِٓ ٠َِیٔک بٔاٟزِّ ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 اکی رسشک افتن رپ  اار دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دقماؾ نب رشحی نب اہین دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

ف وہںیئ افر اےس رکچ دےنی  ںیگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اراشد رفام ا رنیم اایتخر رک

 رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 اہین دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، دقماؾ نب رشحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2107    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طبہ زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٠ًیہ، زہْراس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب ابی ًٗلبہ ابی ٣ہ٠ب حرضت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼْن

 ٌّ ٕب َج٤ٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَیُّوُب َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼِْٕن  ٤َُِٟض٠َّٔب  ٩ًَِ أَبٔی ا َٔ ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  ٔف أَِس ٌِ ٔ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َب ارٔظ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َذَٟٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش٤ٔ َٓ ٨َِتَضا  ٌَ ٠َ َٓ حَٔزِت  ـَ َٓ ٕة  َٗ ًَلَی ٧َا ٠َِیَضا َوا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ًَ ا٢َ ُخُذوا ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ َوَس٠َّ

 ٔ ِّی أََراَصا اِْلَ٪ َت٤ِٔشی ف َن َٜأ َٓ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪  َٗ و٧َْة  ٌُ ََّضا ٠ِ٣َ إ٧ٔ َٓ ََٟضا أََحْس َوَزًُوَصا  زُٔق  ٌِ  ی ا٨َّٟأض ٣َا َي

اوبرکب نب ایب ہبش زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہاامسلیع نب اربامیہ، اویب ایب القہب ایب بلہم رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی 

اچکن فہ افینٹن دبےنک یگل وت ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ یسک رفس ںیم ےھت افر ااصنر یک اکی تورت افینٹن رپ  اار یھت وت ا



 

 

اس تورت ےن اےنپ اس افینٹن رپ تنعل یک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس نس ایل وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس افینٹن 

 اب یھب اےس دھکی راہ رپ وج اسامؿ ےہ اےس ڑکپ ول افر اس افینٹن وک وھچڑ دف ویکہکن ہی وعلمہن ےہ رضحت رمعاؿ رفامےت ںیہ وگ ا ہک ںیم

 وہں ہک فہ افینٹن ولوگں ےک درایمؿ لچ رھپ ریہ ےہ افر وکیئ آدیم اس ےس رعتض ںیہن رک راہ

 اوبرکب نب ایب ہبش زریہ نب رحب، انب ہیلع، زریہاامسلیع نب اربامیہ، اویب ایب القہب ایب بلہم رضحت رمعاؿ نب نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2108    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب اس٤ٌی١ ح٤از ٤ًزا٪ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوربیٍ ح٤از اب٩ زیس اب٩ ابی ٤ًز ث٘فی ایو :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَب اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٍٔ ٌٔیٕس َوأَبُو اٟزَّبٔی ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ص٤َُا  فٔیُّ لِٔکَ َ٘ ث٨ََا اٟثَّ ی ٤ًََُز َحسَّ

ٌٔی١َ ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ إَّٔلَّ أَ٪َّ  ٔ إِٔس٤َ فٔیِّ  أَیُّوَب بٔإِٔس٨َاز َ٘ اَئ َوفٔی َحٔسیٔث اٟثَّ َٗ ّة َوِر َٗ ِیَضا ٧َا َٟ ٔ ِّی أ٧َُِوزُ إ َن َٜأ َٓ ا٢َ ٤ًَِٔزاُ٪  َٗ  ٕ از فٔی َحٔسیٔث َح٤َّ

و٧َْة  ٌُ ََّضا ٠ِ٣َ إ٧ٔ َٓ وَصا  ٠َِیَضا َوأَِْعُ ًَ ا٢َ ُخُذوا ٣َا  َ٘ َٓ 

اس رفاتی یک دف دنسںی ایبؿ یک یئگ ےہ اؿ ںیم ےس ہبیتق نب دیعس، اوبرعیب امحد انب زدی انب ایب رمع یفقث اویب اامسلیع امحد رمعاؿ 

اکی دنس ےک اسھت رضحت رمعاؿ رفامےت ںیہ ہک وگ ا ہک ںیم اب یھب اس افینٹن یک رطػ دھکی راہ وہں افر دفرسی دنس ےک اسھت 

 ےک وھچڑ دف ویکہکن ہی افینٹن رفاتی ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس افینٹن رپ وج اسامؿ ےہ اےس ڑکپ ول افر اس یک تشپ اخیل رک

 وعلمہن ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبرعیب امحد انب زدی انب ایب رمع یفقث اویب الیعمس امحد رمعاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماجونرفں فریغہ رپ 

     2109    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـی١ ب٩ حشْن یزیس اب٩ زریٍ تیِم ابی ًث٤ا٪ حرضت ابوبززہ اس٠ِم :  راوی  ابوکا١٣ جحسریٓ 

 ٔ ث٨ََا یَز ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َحسَّ ـَ ُٓ َِٟحِحَسرٔیُّ  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٩ًَِ أَبٔی بَزَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّیِٔمُّ  ث٨ََا اٟت ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ یُس َي



 

 

َّی ا ِت بٔا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ إٔذِ َبَُصَ ِو٦ َ٘ ِٟ َٔ ا ُف ٣ََتا ٌِ ٠َِیَضا َب ًَ ٕة  َٗ ًَلَی ٧َا ا٢َ بَِی٤َ٨َا َجارٔیَْة  َٗ ٔ اِِلَِس٠َِٔمِّ  َٙ ب اَی ـَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَت ًَ ض٥ِٔ ہللُ 

 َ ٥َ ََّل ُتَؼاحٔب٨َِا ٧ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َِضا  ٌَ ِٟ َِٟت َح١ِ ا٠َُّٟض٥َّ ا ا َ٘ َٓ َِٟحَب١ُ  ٨َْة ا ٌِ َٟ ٠َِیَضا  ًَ ْة  َٗ  ا

حد ری لیضف نب نیسح سیدی انب زر،ع یمیت ایب امثعؿ رضحت اوبربزہ ایملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی ابدنی 
خ 

اینپ اکی افینٹن رپ اوباکلم 

  اار یھت اس رپ ولوگں اک ھچک اسامؿ راھک وہا اھت ہک ااچکن اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی احالہکن اؿ ےک درایمؿ اہپڑ اک گنت

فہ افینٹن ہن رےہ ہک سج درہ اھت وت فہ ابدنی ےنہک یگل )افینٹن وک( اے اہلل اس رپ تنعل رک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا امہرے اسھت 

 رپ تنعل یک یئگ ےہ۔

حد ری لیضف نب نیسح سیدی انب زر،ع یمیت ایب امثعؿ رضحت اوبربزہ ایملس :  رافی
خ 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماجونرفں فریغہ رپ 

     2110    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی اب٩ سٌیس حرضت س٠امی٪ تیِم :  راوی

َت٤ٔزُ ح  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ِبٔس اِِل ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ ٌّ ٌٔیٕس َج٤ٔی ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس و َحسَّ

 ٔ ٔ ََّل أَی٥ُِ اہللٔ ََّل ُتَؼاحٔب٨َِا َراح َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ٔ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ا َِّیِٔمِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ٪ اٟت ٨َْة ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٌِ َٟ ٠َِیَضا  ًَ ا٢َ ٠َْة  َٗ ٤َا  َٛ  أَِو 

دمحم نب دبعاالیلع رمتعم نب نمیلس دیبع اہلل نب دیعس ییحی انب دیعس رضحت امیلسؿ یمیت ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر 

 اس دحثی ںیم ہی اافلظ ںیہ ہک اہلل یک مسق امہرے اسھت فہ  ااری ہن رےہ ہک سج رپ اہلل یک تنعل یک یئگ وہ۔

 دبعاالیلع رمتعم نب امیلسؿ دیبعاہلل نب دیعس ییحی انب دیعس رضحت امیلسؿ یمیت دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2111    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، س٠امی٪ اب٩ بًل٢ ًًلء ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُ٪ َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ُس٠َامِیَ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ٩ًَِ َحسَّ ثَُط  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا بًَٔل٢ٕ 



 

 

ٕٙ أَِ٪ یَُٜ  ی ا٢َ ََّل ی٨ََِبغٔی ٟٔٔؼسِّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٧ّاأَبٔیطٔ  ٌَّ َٟ  وَ٪ 

ارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، امیلسؿ انب البؽ العء نب دبع

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دصقی ےک ےئل انمبس ںیہن ےہ ہک فہ ز ادہ تنعل رکےن فاال وہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، امیلسؿ انب البؽ العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2112    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ جٌرف، حرضت ًًلء ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوَکیب خاٟس ب٩ ٣د٠س :  راوی

ِبٔس اٟزَّحِ  ًَ ًَلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٔس ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  یِٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَبُو َُکَ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ  ٩ٔ٤َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ر ح اوبرکبی اخدل نب دلخم دمحم نب رفعج، رضح
کی غ
ت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی 

 دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکبی اخدل نب دلخم دمحم نب رفعج، رضحت العء نب دبعارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2113    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ حرضت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

ُؽ بِ  ِٔ ثَىٔی َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ِرَزأئ َحسَّ ٔلَی أ٦ُِّ اٟسَّ َث إ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩َِ ٣َزَِواَ٪ َب ِبَس ا ًَ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ أَ٪َّ  َة  ٩ُ ٣َِیرَسَ

 َّ َٜأ٧َ َٓ ًَا َخاز٣َٔطُ  َس َٓ ِی١ٔ  ٠٤َِٟٔٔک ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ِبُس ا ًَ ا٦َ  َٗ ِی٠َٕة  َٟ ا أَِ٪ کَاَ٪ َذاَت  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٕ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ ٠َِیطٔ بٔأ٧ََِحاز ًَ  َ ا  طُ أَبَِلأ َّ٤٠َ َٓ ٨َطُ  ٌَ ٠َ َٓ

ُت أَبَا  ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َ٘ َٓ ِوَتُط  ًَ ٨َِت َخاز٣ََٔک حَْٔن َز ٌَ َٟ ِی٠ََة  ُتَک ا٠َّٟ ٌِ ِرَزأئ َس٤ٔ ُط أ٦ُُّ اٟسَّ َٟ َِٟت  ا َٗ ا٢َ أَِػَبَح  َٗ وَُّل  ُ٘ ِرَزأئ َي اٟسَّ

 ٌَ َٔ ا٧ُوَ٪ ُط ٌَّ ٥َ ََّل یَُٜوُ٪ ا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  اَئ َوََّل ُطَضَساَئ یَِو٦َ ا

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ رضحت زدی نب املس ےس رفاتی ےہ ہک دبعاکلمل نب رمفاؿ ےن رضحت اؾ درداء یک رطػ اینپ 



 

 

 دی وت رطػ ےس ھچک آرایشئ اسامؿ اجیھب رھپ بج اکی رات دبعاکلمل ااھٹ افر اس ےن اےنپ اخدؾ وک الب ا وت اس ےن آےن ںیم دری رک

دبعاکلمل ےن اس رپ تنعل یک رھپ بج حبص وہیئ وت رضحت اؾ دردا رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبادلردا ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ز ادہ تنعل رکےن فاےل  ماتم ےک دؿ افشتع رکےن فاےل ںیہن وہں ےگ افر ہن یہ وگایہ 

 ےگ۔دےنی فاےل وہں 

  ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ رضحت زدی نب املس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2114    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ُشا٪ ٣ش٤عی ًاػ٥، ب٩ نرض تیِم ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 حرضت زیس ب٩ اس٥٠

 َّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو اَ٪ ا َُشَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو  ث٨ََا َحسَّ َ٪ ح و َحسَّ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ اُٟوا َحسَّ َٗ ِیِٔمُّ 

٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ فٔی صََذا اِْلِٔس   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ص٤َُا  ٚٔ لِٔکَ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ٔؽ إِٔسَح ِٔ ىَی َحٔسیٔث َح ٌِ ٔ ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َ ٨َاز

ةَ   ب٩ِٔ ٣َِیرَسَ

ی اعمص، نب رضن یمیت رمتعم نب امیلسؿ ااحسؼ نب اربامیہ، دبعارلزاؼ، رمعم، رضحت زدی نب املس ےس  اوبرکب

مع
مس

نب ایب ہبیش، اسغؿ 

 اس دنس ےک اسھت صفح نب رسیمہ یک رفاتی لقن یک ےہ۔

ی اعمص، نب رضن یمیت رمتعم نب امیلسؿ ااحسؼ نب اربامیہ، دبع :  رافی

مع
مس

ارلزاؼ، رمعم، رضحت زدی نب اوبرکب نب ایب ہبیش، اسغؿ 

 املس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2115    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦ ہظا٦ ب٩ سٌس زیس ب٩ اس٥٠ ابی حاز٦ ا٦ زرزاحرضت ابوزرزاء رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس  ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ اؤیَُة ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ٥َ٠َ َوأَبٔیَحسَّ  ٕ َحاز٦ٔ

ا٧َْٔن  ٌَّ و٢ُ إٔ٪َّ ا٠َّٟ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِرَزأئ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ِرَزأئ  اَئ اٟسَّ ٌَ َٔ ََّل یَُٜو٧ُوَ٪ ُطَضَساَئ َوََّل ُط

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   َیِو٦َ ا

نب املس ایب احزؾ اؾ دردارضحت اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ  اوبرکب نب ایب ہبیش، اعمفہی نب اشہؾ اشہؾ نب دعس زدی

ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک تہب ز ادہ تنعل رکےن فاےل  ماتم ےک دؿ وگایہ دےنی فاےل 

 ںیہن وہں ےگ افر ہن یہ افشتع رکےن فاےل وہں ےگ۔

 ، اعمفہی نب اشہؾ اشہؾ نب دعس زدی نب املس ایب احزؾ اؾ دردارضحت اوبدرداء ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اجونرفں فریغہ رپ تنعل رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2116    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًباز اب٩ ابی ٤ًز ٣زوا٪ یزیس ب٩ ٛیشا٪ ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨َٔیأ٪  ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي اََّل َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ  زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ا

٤ََّا بُ  ا٧ّا َوإ٧ٔ ٌَّ َٟ ِث  ٌَ ٥ِ أُبِ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ًَلَی ا  َُ ا٢َ ٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ اِز َٗ  ٌِٔثُت َرِح٤َّة أَبٔی صَُزیَِزَة 

ؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ ےس رعض ایک ایگ دمحم نب ابعد انب ایب رمع رمفاؿ سیدی نب اسیک

 ایگ اے اہلل ےک ر اؽ رشموکں ےک الخػ دب داع رفامیئ اےنپ رفام ا ےھجم تنعل رکےن فاال انب رک ںیہن اجیھب ایگ ہکلب ےھجم وت رتمح انب رک اجیھب

 ےہ۔

 ؿ سیدی نب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابعد انب ایب رمع رمفا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 



 

 

     2117    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہازہْر ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، ابی ؿهی ٣رسوٚ، س :  راوی

َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  َحسَّ َزَخ١َ 

ک٤ََّ٠َاُظ بَٔظِیٕئ ََّل  َٓ ٥َ َرُجًَلٔ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َجا  ا ََخَ َّ٤٠َ َٓ ٨َُض٤َا َوَسبَُّض٤َا  ٌَ ٠َ َٓ َباُظ  ـَ أَُِ َٓ أَِزرٔی ٣َا صَُو 

ا٢َ  َٗ ٨َِتُض٤َا َوَسبَبَِتُض٤َا  ٌَ َٟ ٠ُُِٗت  َِٟت  ا َٗ ا٢َ َو٣َا َذأک  َٗ ٔ َطِیّئا ٣َا أََػابَطُ صََذأ٪  َِٟدِْر ٤ِٔ٠ًَٔت ٣َا ٩ِ٣َ أََػاَب ٩ِ٣ٔ ا  أََو ٣َا 

َٟ َطاَر  ٠ُِط  ٌَ اِج َٓ ٨ُِتُط أَِو َسبَبُِتطُ  ٌَ َٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  أَیُّ ا َٓ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ  ٠ُُِٗت ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ ِّی  ٠َِیطٔ َرب ًَ  طُ َزکَاّة َوأَِجّزاكُِت 

ی ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ج

 

ض

فملس یک  زریہ نب رحب، رجری، اشمع، ایب 

دختم ںیم دف آدیم آےئ افر اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم ابت یک ںیم ںیہن اجاتن ہک فہ ایک ابت یھت 

اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک انراض رک د ا وت آپ ےن اؿ دفونں آدویمں رپ تنعل یک افر اؿ وک ربا اہک وت بج فہ دفونں آدیم 

وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اؿ دفونں آدویمں وک وج فیلکت یچنہپ ےہ فہ فیلکت افر یسک وک ہن یچنہپ وہیگ آپ ےن  ےلچ ےئگ

رفام ا فہ سک رطح رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ دفونں آدویمں رپ 

 ربا اہک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وت ںیہن اجینت ہک ںیم ےن اےنپ رپفرداگر ےس ایک رشط اگلیئ ےہ تنعل رفامیئ ےہ افر اںیہن

ںیم ےن اہک اے اہلل ںیم اکی ااسنؿ وہں وت ںیم ےن املسمونں ںیم ےس سج رپ تنعل رکفں  ا اےس ربا وہکں وت وت اےس اس ےک انگوہں 

 یک اپیک افر ارج انب دے۔

ی ورسفؼ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

ج

 

ض

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 امان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رف

     2118    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ جٌلی ب٩ ححز سٌسی ًلی ب٩ ححز سٌسی اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩  :  راوی

 یو٧ص، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہخرش٦ ًیسٰی ب٩ 

ًَلٔیُّ ب٩ُِ  ث٨ََاظ  اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُٙ ب٩ُِ َحسَّ ٔسیُّ َوإِٔسَح ٌِ ٕ اٟشَّ  حُِحز

٩ًَِ ًٔیَسی ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ا٢َ فٔی  إٔبَِزاصٔی٥َ َو َٗ ٕ و  ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث َجزٔیز ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ب٩ِٔ یُو٧َُص لِٔکَ



 

 

َجُض٤َا ٨َُض٤َا َوأََِخَ ٌَ َٟ َشبَُّض٤َا َو َٓ َد٠ََوا بٔطٔ  َٓ  َحٔسیٔث ًٔیَسی 

، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی یلعج نب رجح دعسی یلع نب رجح دعسی ااحسؼ نب اربامیہ

رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رجری یک دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ افر اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن اؿ ےس ولخت ںیم الماقت یک اؿ وک ربا اہک افر اؿ رپ تنعل یک افر اںیہن اکنؽ د ا۔

ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی یلعج نب رجح دعسی یلع نب رجح دعسی ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب اوبرکب نب ایب  :  رافی

 ویسن، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  ےہ ۔ ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر رتمحیبن یلص اہلل

     2119    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ َُٟط َزکَاّة َوَرِح٤َّة اہللُ  ٠َِضا  ٌَ اِج َٓ ٨ُِتطُ أَِو َج٠َِستُُط  ٌَ َٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َسبَبُِتُط أَِو  أَی٤َُّا َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 وت اکی ااسنؿ وہں افر املسمونں ںیم ےس سج آدیم وک ربا وہکں  ا اس رپ تنعل رکفں  ا اےس زسا دفں وت وت اےس اس ےک رفام ا اہلل ںیم

 ےئل اپزیکیگ افر رتمح انب دے۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 

     2120    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز بىی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ :  راوی

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ و َحسَّ ِث٠َُط إَّٔلَّ أَ٪َّ ٓٔیطٔ اہللُ 



 

 

 َزکَاّة َوأَِجّزا

انب ریمن، ایب اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ینب یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرة دحثی یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ  ااےئ اس 

 ےک ہک اس ںیم اپزیکیگ افر ارج اک ذرک ےہ۔

 اہلل ہیلع فملسانب ریمن، ایب اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ینب یلص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  افر رتمح ےہ ۔ارجیبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 

     2121    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اََّل  َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َحسَّ

 ١َ ٌَ ٕ ٣ِٔث١َ َحٔسیثٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ًٔیَسی َج ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر  ٔ ٤ًَِٔع بٔإِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  صَُزیَِزَة َوأَِجّزا فٔی َحٔسیٔث أَبٔی لِٔکَ

 ٕ ١َ َوَرِح٤َّة فٔی َحٔسیٔث َجابٔز ٌَ  َوَج

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دبعاہلل نب ریمن یک 

 دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 رکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ د

     2122    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَیِ  ث٨ََا  ٩ًَِ اِِلَِْعَ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیَّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َبُة ب٩ُِ َس ٔد 

 ٩َِٟ ِضّسا  ًَ ِّی أَتَّدُٔذ ٨ًَِٔسَک  ٔن ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن آَذیُِتطُ  ا٨َّٟٔيیَّ َػل أَیُّ ا َٓ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ  َٓإ٧ٔ ٨ٔیطٔ  َٔ ٔ تُِد٠

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟیَک َیِو٦َ ا ٔ بُُط بَٔضا إ بَّة ُتَْقِّ َٟطُ َػًَلّة َوَزکَاّة َوَُقِ ٠َِضا  ٌَ اِج َٓ ٨ُِتُط َج٠َِستُطُ  ٌَ َٟ  َطَت٤ُِتطُ 



 

 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضح

فملس ےن رفام ا اے اہلل ںیم ھجت ےس دہع رکات وہں افر وت رہزگ فدعے ےک الخػ ںیہن رکات ںیم ےن رصػ اکی ااسنؿ وہں سج 

 ےئل رتمح افر اپزیکیگ افر ااسی ابثع ومنم وک ںیم فیلکت دفں اس وک ربا وہکں اس رپ تنعل رکفں  ا اےس زسا دفں وت وت اےس اس ےک

 رقب انب دے ہک فہ  ماتم ےک دؿ ریتے رقبی وہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 

     2123    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز سٔیا٪، ابو ز٧از حرضت ابواٟز٧ازاب٩ ابی  :  راوی

َّطُ  ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَوُظ إَّٔلَّ أ٧َ ث٨ََا أَبُو اٟز٧َِّاز َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ُة َحسَّ َِ ٔ َوهَٔی ُٟ ا٢َ أَبُو اٟز٧َِّاز َٗ ُظ  ا٢َ أَِو َج٠َسُّ َٗ

٤ََّا هَٔی َج٠َِس   تُطُ أَبٔی صَُزیَِزَة َوإ٧ٔ

 انب ایب رمع ایفسؿ، اوب زاند رضحت اوبازلاند اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح ایبؿ رکےت ںیہ۔

 انب ایب رمع ایفسؿ، اوب زاند رضحت اوبازلاند :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿہلص ریمح اک :   ابب

 ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 

     2124    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ زیس ایوب ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ٣ٌبس س٠امی٪ ب٩ رحب ح٤از ب :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َبٕس َحسَّ ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ثَىٔی ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔد  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِِلَِْعَ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ صَُزیَِزَة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحؤظ   

امیلسؿ نب دبعم امیلسؿ نب رحب امحد نب زدی اویب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح رفاتی لقن رکےت ںیہ۔

 رلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعامیلسؿ نب دبعم امیلسؿ نب رحب امحد نب زدی اویب دبعا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ 

     2125    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس سا٥ٟ نرض حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  وَُّل  َحسَّ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َن  یِّْ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ ٣َِولَی ا٨ََِّٟصٔ ٌٔیٕس  ب٩ِٔ أَبٔی َس

ـَ  ِِ ٤َا َي َٛ ُب  ـَ ِِ ْس َبرَشْ َي ٤ََّا ٣َُح٤َّ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِس اتََّد َس٤ٔ َٗ ِّی  ٔن َِٟبرَشُ َوإ ِذُت ُب ا

اَرةّ  َّٔ َٛ ُط  َٟ ٠َِضا  ٌَ اِج َٓ أَی٤َُّا ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ آَذیُِتطُ أَِو َسبَبُِتطُ أَِو َج٠َِستُطُ  َٓ ٨ٔیطٔ  َٔ ٔ ٩َِٟ تُِد٠ ِضّسا  ًَ َِٟیَک یَِو٦َ ٨ًَِٔسَک  ٔ بُطُ بَٔضا إ بَّة ُتَْقِّ  َوَُقِ

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ   ا

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس اسمل رضن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ اے اہلل ںیم سج ومنم دنبے وک ربا وہکں وت وت اایسس دنبے ےک ےئل  ماتم 

 ےک دؿ اےنپ رقب وک ذرہعی انب دے۔

  رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس اسمل رضن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت ف

     2126    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَخِ  ثَىٔی رَحِ َّطُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َس بََرنٔی یُو٧ُُص 

١ِ ذَ  ٌَ اِج َٓ ِبٕس ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َسبَبُِتطُ  ًَ أَی٤َُّا  َٓ و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِٟیَک َس٤ٔ ٔ بَّة إ َُٟط َُقِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َٟٔک   یَِو٦َ ا

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ اے اہلل ںیم سج ومنم دنبے وک ربا وہکں وت وت اےس اس دنبے 

 ےئل  ماتم ےک دؿ اےنپ رقب اک ذرہعی انب دے۔ےک 



 

 

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رتمح ےہ ۔اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر یبن یلص 

     2127    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ اخی اب٩ طہاب ٤ًہ سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ زہْر ب٩ رحب، ًبس ب٩ ح٤یس زہْر يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٕب َو ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ طٔ  َحسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب 

٤َُِٟش  ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ِّ َحسَّ ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ی اتََّدِذُت یَّٔب 

َٟطُ یَ  اَرّة  َّٔ َٛ ١ِ َذَٟٔک  ٌَ اِج َٓ أَی٤َُّا ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َسبَبُِتطُ أَِو َج٠َِستُُط  َٓ ٨ٔیطٔ  َٔ ٔ ٩َِٟ تُِد٠ ًَِضّسا  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٨ًَِٔسَک   ِو٦َ ا

مہ دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  زریہ نب رحب، دبع نب دیمح زریہ وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ
ع
انب اہشب 

ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفام ا ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ اراشد رفامےت ںیہ اے اہلل ںیم ھجت ےس 

ات وہں افر وت رہزگ فدعے ےک الخػ ںیہن رکات ںیم سج ومنم اک یھب ربا وہکں  ا اےس زسا دفں وت  ماتم ےک دؿ اےس اس فدعہ رک

 ےک ےئل افکرہ رک دے۔

مہ دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی
ع
زریہ نب رحب، دبع نب دیمح زریہ وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ انب اہشب 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 
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 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ طاْع، ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  اََّل َحسَّ َٗ أْعٔ  ِبٔس اہللٔ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َّطُ َحسَّ ٔ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر َٗ ا٢َ  َٗ ٕس 

٤ََّا أ٧ََا و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ َي ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َّ  َس٤ٔ ًَز ِّی  ًَلَی َرب ِّی اِطتََركُِت  ٔن َبرَشْ َوإ



 

 

ُط َزکَاّة َوأَِجّزا َوَج١َّ أَیُّ  َٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َسبَبُِتُط أَِو َطَت٤ُِتُط أَِ٪ یَُٜوَ٪ َذَٟٔک   ًَِبٕس ٩ِ٣ٔ ا

اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل 

فملس رفامےت ںیہ ہک ںیم وت رصػ اکی ااسنؿ وہں افر ںیم ےن اےنپ رب اعتیل ےس ہی فدعہ ایک ےہ ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع 

 ہک املسمونں ںیم ےس سج دنبے وک ںیم بس ف متش رکفں وت وت اےس اس ےک ےئل اپزیکیگ افر ارج اک ذرہعی انب دے۔

 ، رضحت اجرب نب دبعاہللاہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب اشرع، اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےئل ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم 
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 اب٩ ابی خ٠ٕ روح ًبس ب٩ ح٤یس ابوًاػ٥، حرضت اب٩ جزیخ :  راوی

ًَأػ  ث٨ََا أَبُو  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ث٨ََاظ  ث٨ََا َرِوْح ح و َحسَّ ٕٕ َحسَّ ث٨َٔیطٔ اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ٔ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا  ٌّ ٥ٕ َج٤ٔی

 ٣ِٔث٠َطُ 

 انب ایب فلخ رفح دبع نب دیمح اوباعمص، رضحت انب رججی ےس اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 انب ایب فلخ رفح دبع نب دیمح اوباعمص، رضحت انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 
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 زہْر ب٩ رحب، ابو٩ٌ٣ رٗاشی زہْر اسحاٚ ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو٧َُص حَ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ أشیُّ َوا٠َّٟ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ٕب َوأَبُو ٣َ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ سَّ

ا٢َ کَا٧َِت ٨ًَِٔس أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ یَتٔی٤َْة َوهَٔی أ٦ُُّ أ٧ََٕص  َٗ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ُٙ ب٩ُِ أَبٔی ك٠ََِحَة َحسَّ َّی اہللُ  إِٔسَح أَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رَفَ

ا٢َ آ٧ِٔت  َ٘ َٓ َِٟیتٔی٤ََة  ٥َ ا َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َِٟت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣َا  ا َ٘ َٓ ٔلَی أ٦ُِّ ُس٠َِی٥ٕ َتِبکٔی  َِٟیتٔی٤َُة إ ِت ا ٌَ َج بَٔر ٔس٨ُّٔک رَفَ َٛ بٔرِٔت ََّل  َٛ ِس  َ٘ َٟ ٔک صَٔیِط 

 َٓ ٥َ أَِ٪ ََّل یَِٜبََر ٔسىِّی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَیَّ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ًَا  َِٟحارَٔیُة َز َِٟت ا ا َٗ ُة  نٔی اَیا ب٨َُیَّ َِٟت ََقِ ا َٗ ِْلَ٪ ََّل َیِٜبَرُ ٔسىِّی أَبَّسا أَِو 



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٟ٘ٔیِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی  ح٠َّٔة َت٠ُوُث خ٤َٔاَرَصا َحً ٌِ َجِت أ٦ُُّ ُس٠َِی٥ٕ ٣ُِشَت رَخَ َّی  َٓ ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ

َٟٔک یَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ ٤ًََ اہللُ  َِٟت َز ا َٗ ا٢َ َو٣َا َذأک یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  َٗ ًَلَی یَتٔی٤ًَٔی  ِوَت  ًَ َِٟت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ أََز ا َ٘ َٓ ََّک ا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ  ِت أ٧َ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ا٢َ  َٗ ٧َُضا  ِوَت أَِ٪ ََّل َیِٜبََر ٔس٨َُّضا َوََّل َیِٜبََر ََقِ ًَ ٤٠ََْٔن َز ٌِ ا٢َ یَا أ٦َُّ ُس٠َِی٥ٕ أ٣ََا َت َٗ ٥َ ث٥َُّ  َّ٠

َِٟبرَشُ َوأَ  ٤َا یَزَِضی ا َٛ ٤ََّا أ٧ََا َبرَشْ أَِرَضی  ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘ َٓ ِّی  ًَلَی َرب ِّی اِطتََركُِت  ِّی أَن ًَلَی َرب ِٔط  أَی٤َُّا أََحٕس أَ٪َّ رَشِ َٓ َِٟبرَشُ  ُب ا ـَ ِِ ٤َا َي َٛ ُب  ـَ ُِ

 ُ ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ أ ًَ ِوُت  ًَ بُُط بَٔضا ٨ِ٣ٔطُ یَِو٦َ اَز بَّة ُيَْقِّ َُٟط كَُضوّرا َوَزکَاّة َوَُقِ ٠ََضا  ٌَ ََٟضا بٔأَص١ِٕ أَِ٪ یَِح َِٟیَص   ٕ ًَِوة ًٔی بَٔس ا٢َ ٣َّ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة و 

َِٟحٔسیٔث  ًَلثَةٔ ٩ِ٣ٔ ا ٍٔ اٟثَّ ٤ََِٟوأؿ ٔ فٔی ا ِؼِْٔر ٤َْة بٔاٟتَّ ٩ٕ یُتَیِّ ٌِ  أَبُو ٣َ

 زریہ ااحسؼ نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اؾ زریہ نب رحب، اوبنعم راقیش

میلس ےک اپس اکی میتی یچب یھت افر فہ اؾ اسن یھت ر اؽ اہلل ےن اےس داھکی وت رفام ا ہی وت فیہ یچب ےہ وت وت ڑبی وہیئگ ےہ اہلل رکے 

یک اؾ میلس ےک اپس رفےت وہےئ آیئ اؾ میلس ےن اہک اے یٹیب ےھجت ایک وہا اس ڑلیک ےن اہک ر اؽ اہلل ریتی رمع ڑبی ہن وہ ہی نس رک فہ ڑل

ہن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم دب داع دی ےہ ہک ریمی رمع ڑبی ہن وہ وت اب ںیم یھبک وبڑیھ ںیہن وہں یگ  ا اس ےن اہک ریما زامہن ز ادہ 

رس رپ اچدر افڑےتھ وہےئ ت یل اہیں کت ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےس الماقت یک وت ر اؽ اہلل  وہاگ وت رضحت اؾ میلس دلجی ںیم اےنپ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا اے اؾ میلس ےجت ایک وہا رضحت اؾ میلس ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 اے اؾ میلس فہ ایک رضحت اؾ میلس ےن رعض ایک اس یچب اک امگؿ ےہ ہک آپ ےن ریمی میتی یچب ےک ےئل دب داع یک ےہ آپ ےن رفام ا

وہ افر ہن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس ہی دب داع دی ےہ ہک اس یک رمع ڑبی ہن وہ افر ہن اس اک زامہن ڑبا وہ رافی ےتہک ںیہ ہک اس یک رمع ڑبی ہن 

 ےسنہ رھپ رفام ا اے اؾ میلس ایک وت ںیہن اج یت ہک ںیم ےن اےنپ رپفرداگر ےس رشط اس اک زامہن ڑبا وہ رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ہی نس رک

اگلیئ ےہ افر ںیم ےن رعض ایک ےہ ہک ںیم اکی ااسنؿ وہں ںیم رایض وہات وہں سج رطح ہک ااسنؿ رایض وہات ےہ افر ےھجم ہصغ آات 

 آدیم وک دب داع دفں افر فہ اس دب داع اک قحتسم ہن وہ وت اس دب داع ےہ سج رطح ہک ااسنؿ وک ہصغ آات ےہ وت ارگ ںیم اینپ اتم ںیم ےس یسک

وک اس ےک ےئل اپزیکیگ اک ببس انب دانی افر اےس اس ےک ےئل ااسی رقب رکان ہک سج ےس فہ  ماتم ےک دؿ ھجت ےس رقتب احلص 

 مہ ریغصت ےک اسھت ذرک ایک۔
ئ

 

ب ب
 رکے۔ رافی اوبنعم ےن ونیتں ہگج 

 اوبنعم راقیش زریہ ااحسؼ نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل ارج افر رتمح ےہ ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفام
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٨ًبری اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ا٣یہ ب٩ خاٟس طٌبہ، ابی ح٤زہ ٗؼاب حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ُ َحسَّ ث٨ََا أ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ ٨َزٔیُّ ح و َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َبُة ٨َا ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ُط ُة ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ٣َیَّ

بِیَ  ٍَ اٟؼِّ ُب ٣َ ٌَ ِٟ ٨ُِت أَ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أب  ؼَّ َ٘ ِٟ َتَواَریُِت ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة ا َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ أ٪ 

٠ُِت صَُو َیأِک١ُُ  ُ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ا٢َ  َٗ اؤَیَة  ٌَ َُ لٔی ٣ُ ا٢َ اذَِصِب َواِز َٗ ََٓحَلأَنٔی َحِلأَّة َو َحاَئ  َٓ ا٢َ  َٗ َٕ بَإب  ا٢َ لَٔی اذَِصِب  َخ٠ِ َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ

اؤَیةَ  ٌَ َُ لٔی ٣ُ اِز َة ٣َا حَ  َٓ ٠ُُِٗت ِٔل٣َُیَّ َّی  ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٍَ اہللُ بَِل٨َُط  ا٢َ ََّل أَِطَب َ٘ َٓ ٠ُِت صَُو َیأِک١ُُ  ُ٘ َٓ حٔئُِت  َٓ ا٢َ  َسنٔی َٗ َٔ َٗ ا٢َ  َٗ َنٔی  َلأ

َسةّ  ِٔ َٗ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت دمحم نب ینثم، ةنعی انب اشبر انب ینثم اہیم نب اخدل ہبعش، ایب زمحہ اصقب رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت

ںیہ ہک ںیم وچبں ےک اسھت لیھک راہ اھت ہک ااچکن ر اؽ اہلل رشتفی ےل آےئ وت ںیم درفازے ےک ےھچیپ پھچ ایگ رضحت انب 

ابعس ےتہک ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم ریمے دفونں دنکوھں ےک درایمؿ یکپھت دی افر رفام ا اجؤ اعمفہی وک الب رک الؤ 

رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم آ ا افر رھپ ںیم ےن رعض ایک فہ اھک رےہ ںیہ انب ابعس ےتہک ںیہ ہک رھپ آپ 

ایک فہ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا اجؤ اعمفہی وک الب رک الؤ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رھپ آ رک رعض 

 اھک رےہ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اس اک ٹیپ ہن رھبے انب ا ینثم ےن اہک ںیم ےن اہیم ےس اہک اطحین ایک ےہ اھکان

 اوہنں ےن اہک یکپھت دانی۔

 ہنعدمحم نب ینثم، ةنعی انب اشبر انب ینثم اہیم نب اخدل ہبعش، ایب زمحہ اصقب رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےہ ۔ارج افر رتمح یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ا ےس آدیم رپ تنعل رکان  ا اےکس الخػ داع رفامان احالہکن فہ اس اک قحتسم ہن وہ وت فہ ا ےس آدیم ےک ےئل 

     2132    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور نرض ب٩ ط٤ی١ طٌبہ، ابوح٤زہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبُة أَِخبََر٧َا أَ  ٌِ ث٨ََا ُط ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ُب َحسَّ ٌَ ِٟ ٨ُِت أَ ُٛ وَُّل  ُ٘ ًَبَّإض َي ُت اب٩َِ  ٌِ بُو َح٤ِزََة َس٤ٔ

ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َٓاِختََبأُِت ٨ِ٣ُٔط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َحاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ بَِیأ٪  ٍَ اٟؼِّ ٣َ 



 

 

امےت ںیہ ہک ںیم وچبں ےک اسھت لیھک راہ اھت وت ااحسؼ نب وصنمر رضن نب ،لیم ہبعش، اوبزمحہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 ااچکن ر اؽ اہلل رشتفی ےل آےئ وت ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس پھچ ایگ رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 ااحسؼ نب وصنمر رضن نب ،لیم ہبعش، اوبزمحہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف رےخ ااسنؿ یک ذمتم ےک افر اس رطح رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 دف رےخ ااسنؿ یک ذمتم ےک افر اس رطح رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2133    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ   َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٗ  ٥َ ِتٔی َصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ َوَصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ َوَس٠َّ َّٟٔذی َیأ َِٟوِجَضِْٔن ا  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ا٨َّٟأض َذا ا

ییحی نب ییحی، امکل انب زاند ارعج رضحت اوبویرہہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں ںیم بس ےس ربا 

 اجات ےہ وت اس اک رخ افر وہات ےہ افر دفرسے ولوگں ےک اپس اجات ےہ وت اس اک رخ افر وہات ےہ۔فہ آدیم ےہ وج ھچک ولوگں ےک اپس 

 ییحی نب ییحی، امکل انب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رطح رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم دف رےخ ااسنؿ یک ذمتم ےک افر اس

     2134    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ْعاک اب٩ ٣اٟک حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ُٗتَِیَبةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ أک ب٩ِٔ ب٩ُِ َس  ْٔعَ

و٢ُ إٔ٪َّ رَشَّ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أ٧َ ِتٔی َصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ  ٣َأٟٕک  َّٟٔذی َیأ َِٟوِجَضِْٔن ا ا٨َّٟأض ذُو ا



 

 

 َوَصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ 

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک انب امکل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ںیہ ہک ولوگں ںیم بس ےس ربا فہ آدیم ےہ ہک وج دف روخں فاال ےہ ھچک اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ رفامےت

 ولوگں ےک اپس اجات ےہ وت اس اک رخ افر وہات ےہ افر دفرسے ولوگں ےک اپس اجات ےہ اس اک رخ افر وہات ےہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رعاک انب امکل رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 دف رےخ ااسنؿ یک ذمتم ےک افر اس رطح رکےن یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2135    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣ظیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ثَىٔی َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََرنٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٔب   ٤َُشیَّ

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََة  أَبٔی ُزِر

٥َ َتحُٔسوَ٪ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ا٨َّٟأض ذَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِتٔی َصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ َوَصُؤََّلٔئ بَٔوِجطٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٟٔذی َیأ َِٟوِجَضِْٔن ا  ا ا

ب ت  رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

 

س
م
رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب 

 وج ھچک ولوگں ےک اپس اجات ےہ وت اس اک رخ افر اراشد رفام ا  م  ماتم ےک دؿ بس ےس ز ادہ ربے احؽ ںیم اس آدیم وک اپؤ ےگ ہک

 وہات ےہ افر دفرسفں ےک اپس اجات ےہ وت اس اک رخ افر وہات ےہ۔

ب ت  رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

س
م
 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وھجٹ وبےنل یک رحتم افر اس ےک وجاز یک وصروتں ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ وبےنل یک رحتم افر اس ےک وجاز یک وصروتں ےک ایبؿ ںیم

     2136    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ وہب، یو٧ص حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی ا :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٖٕ أَ٪َّ َحسَّ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

َبَة ب٩ِٔ أَ  ِ٘ ُط أ٦َُّ ک٠ُُِثو٦ٕ ب٨َِٔت ًُ َ أ٣َُّ ٥َ أَِخب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩َ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ تٔی بَاَي ٤َُِٟضأجَزأت اِِلَُو٢ٔ اًٟلَّ ِیٕم َوکَا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َرِتطُ بٔی ٣ُ

َّٟٔذی يُِؼ٠ُٔح بََِْن  اُب ا َٜذَّ َِٟیَص اِل و٢ُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َي ًَ َّی اہللُ  ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ و٢ُ َخِّْرا َوَی٨ِِٔم  أ٧َ ُ٘ ا٨َّٟأض َوَي

ُب  ََِٟحِ ٔذْب إَّٔلَّ فٔی ثًََلٕث ا َٛ و٢ُ ا٨َّٟاُض  ُ٘ ا َي ُؽ فٔی َطِیٕئ ٤٣َّٔ ٍِ یَُزخَّ ٥ِ أَِس٤َ َٟ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َو َٗ َواِْلِٔػًَلُح بََِْن ا٨َّٟأض َخِّْرا 

٤َِٟزِأَةٔ َزِوَجضَ   اَوَحٔسیُث اٟزَُّج١ٔ ا٣َِزأََتطُ َوَحٔسیُث ا

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیمح نب دبعارلنمح نب توػ ےن ےھجم ربخ 

دی ےہ ہک اؿ یک فادلہ اؾ وثلکؾ تنب ہبقع نب ایب طیعم ادتباءٍ رجہت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس تعیب رکےن فاولں ںیم ےس ںیھت 

 اوہنں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک فہ آدیم وھجاٹ ںیہن ےہ ہک وج فہ ربخ دیتی ںیہ ہک

ولوگں ےک درایمؿ حلص رکاات ےہ افر ایھچ ابت اتہک ےہ افر دفرسے یک رطػ ایھچ ابت وسنمب رکات ےہ انب اہشب ےتہک ںیہ ہک 

( 5( ولوگں ےک درایمؿ حلص رکےت فتق )7( گنج )4رپ وھجٹ وبےنل اک وجاز انس ےہ ) ںیم ےن ولوگں ںیم ےس رصػ نیت وموعقں

 آدیم اک اینپ ویبی ےس ابت رکےت فتق افر ویبی اک اےنپ اخفدن ےس ابت رکےت فتق۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ وبےنل یک رحتم افر اس ےک وجاز یک وصروتں ےک ایبؿ ںیم

     2137    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل  ٤ًزو ٧اٗس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، سٌس ابوػاٟح ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  ٩ًَِ َػأٟٕح َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ َّ٤

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٔطَضا ًَ ُ٘ ب٩ِٔ  ا َي ُؽ فٔی َطِیٕئ ٤٣َّٔ ُط یَُزخِّ ٌِ ٥ِ أَِس٤َ َٟ َِٟت َو ا َٗ ٔ ٣ِٔث٠َُط ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َػأٟٕح َو و٢ُ ٕب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ِو٢ٔ اب٩ِٔ ٔطَضإب  َٗ ٠َطُ یُو٧ُُص ٩ِ٣ٔ  ٌَ  ا٨َّٟاُض إَّٔلَّ فٔی ثًََلٕث ب٤ِٔٔث١ٔ ٣َا َج

 نب ملسم نب دیبع اہلل نب دبعاہلل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس رمعف اندق وقعیب نب اربامیہ، دعس اوباصحل دمحم

 ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔



 

 

 رمعف اندق وقعیب نب اربامیہ، دعس اوباصحل دمحم نب ملسم نب دیبعاہلل نب دبعاہلل رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 وھجٹ وبےنل یک رحتم افر اس ےک وجاز یک وصروتں ےک ایبؿ ںیم

     2138    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٥، زہزی٤ًزو٧اٗس، اس٤ٌی١ ب٩ ابزاہی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْل ٤َْز  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ٣َ ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََاظ  ٥َِٟ و َحسَّ ِؤٟطٔ َو٧ََِم َخِّْرا َو َٗ ٔلَی  ٔ إ ِس٨َاز

َسظُ  ٌِ  یَِذَُکِ ٣َا َب

فاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم دفرسے آدیم یک رطػ ربخ یک ابت رمعفاندق، اامسلیع نب اربامیہ، زرہی ےس اس دنس ےک اسھت ر

 وسنمب رکےن اک ذرک ےہ افر اس ےک دعب اک ذرک ںیہن ےہ۔

 رمعفاندق، الیعمس نب اربامیہ، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ایبؿ ںیمیلغچ یک رحتم ےک

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یلغچ یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2139    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحٙ، ابواَّلحوؾ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َّی ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی  َحسَّ ُث  َٙ یَُحسِّ ُت أَبَا إِٔسَح ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َواب٩ُِ َبظَّ

ئُ  ا٢َ أَََّل أ٧َُبِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ّسا َػل ا٢َ إٔ٪َّ ٣َُح٤َّ َٗ  ٕ وز ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ُة ٥ُِٜ ٣َ اِِلَِحَؤؾ  َٟ ا َ٘ ِٟ طُ هَٔی ا٤َّ٨ٟٔی٤َُة ا ـِ ٌَ ِٟ ا ا

ا ّ٘ ي َّی یَُِٜتَب ٔػسِّ ُٚ َحً ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ َيِؼُس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ّسا َػل ابّا بََِْن ا٨َّٟأض َوإٔ٪َّ ٣َُح٤َّ ذَّ َٛ َّی یَُِٜتَب   َوَیِٜٔذُب َحً

ؼ ، اوباالوحص رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم یلص اہلل دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوب ااحس

 ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ںیم ںیہمت ہن اتبؤں ہک تخس حیبق زیچ ایک ےہ فہ یلغچ ےہ وج ولوگں ےک درایمؿ رفنت افر دینمش الیھپیت ےہ افر



 

 

اہیں کت ہک فہ اچس اھکل اجات ےہ افر فہ وھجٹ اتہک راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آدیم چس اتہک راتہ ےہ 

 وھجاٹ ھکل د ا اجات ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباقحس، اوباالوحص رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...وھجٹ وبےنل یک ربایئ افر چس وبےنل یک ااھچیئ افر اس ےک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وھجٹ وبےنل یک ربایئ افر چس وبےنل یک ااھچیئ افر اس ےک 

     2140    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ جزیز، ٨٣ؼور ابووائ١ حرضت ًبساہلل :  راوی

ا َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  أ٪ َحسَّ ٢َ اِْلََخَ

 ٣َ َٚ ِس ٥َ إٔ٪َّ اٟؼِّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ِٟبٔرَّ َیِضسٔی ٨ُِؼوٕر  ِٟبٔرِّ َوإٔ٪َّ ا ٔلَی ا َیِضٔسی إ

ا َوإٔ٪َّ الِ  ّ٘ ي َّی یَُِٜتَب ٔػسِّ ُٚ َحً ََٟیِؼُس َِٟح٨َّةٔ َوإٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  ٔلَی ا ٔلَی ا٨َّٟارٔ َوإٔ٪َّ إ ُُٔحوَر َیِضٔسی إ ِٟ ُٔحُورٔ َوإٔ٪َّ ا ِٟ ٔلَی ا َٜٔذَب َیِضٔسی إ

ابّا ذَّ َٛ َّی یَُِٜتَب  ََٟیِٜٔذُب َحً  اٟزَُّج١َ 

زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، وصنمر اوبفالئ رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

 ا چس یکین اک راہتس داھکات ےہ افر یکین تنج یک رطػ ےل رک اجیت ےہ افر ااسنین چس وباتل راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ اچس ھکل د ا اجات اراشد رفام

ےہ افر وھجٹ ربایئ اک راہتس داھکات ےہ افر ربایئ دفزخ یک رطػ ےل اجیت ےہ افر ااسنؿ وھجٹ وباتل راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ وھجاٹ ھکل 

 ۔د ا اجات ےہ

 زریہ نب رحب، امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجری، وصنمر اوبفالئ رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیموھجٹ وبےنل یک ربایئ افر چس وبےنل یک ااھچیئ 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 افر اس ےک 

     2141    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ہ٨از ب٩ رسی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور ابووائ١ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَص٨َّازُ ب٩ُِ  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  اََّل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ اٟرسَّ

ٔلَی  ِٟبٔرَّ َیِضسٔی إ َٚ بٔزٌّ َوإٔ٪َّ ا ِس ٥َ إٔ٪َّ اٟؼِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ بِ ٣َِش ٌَ ِٟ َِٟح٨َّٔة َوإٔ٪َّ ا َٚ ا ِس ی اٟؼِّ ََٟیَتََحَّ َس 

ِبَس  ٌَ ِٟ ٔلَی ا٨َّٟارٔ َوإٔ٪َّ ا ُُٔحوَر یَِضٔسی إ ِٟ ُُٓحوْر َوإٔ٪َّ ا َٜٔذَب  ا َوإٔ٪َّ اِل ّ٘ ي َّی یَُِٜتَب ٨ًَِٔس اہللٔ ٔػسِّ َّی یَُِٜتَب َحً َٜٔذَب َحً ی اِل ََٟیَتََحَّ  

٩ًَِ ا٨َّٟ  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة فٔی رَٔوایَتٔطٔ  َٗ ابّا  ذَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٛ َّی اہللُ   ٔيیِّ َػل

اوبرکب نب ایب ہیبش انہد نب رسی اوباالوحص وصنمر اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

اتہ ےہ اہیں کت ہک فہ اہلل ےک اہں اہلل ےن رفام ا چس وبانل یکین ےہ افر یکین تنج اک راہتس داھکیت ےہ افر دنبہ چس وبےنل یک وکشش ںیم اگل ر

اچس ھکل د ا اجات ےہ افر وھجٹ ربایئ ےہ افر ہی ربایئ دفزک اک راہتس داھکیت ےہ افر دنبہ وھجٹ وبےنل ںیم اگل راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ 

مَّلَسَ
َ
ِة ف

ْ
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َ
 یَّلَص اّللّ

ِ
ّ
ی 
ِ
ئ 
َ
ّ

 

لب

  اھکل ےہ۔وھجاٹ ھکل د ا اجات ےہ انب ایب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم نَعْ ا

 اوبرکب نب ایب ہیبش انہد نب رسی اوباالوحص وصنمر اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم وھجٹ وبےنل یک ربایئ افر

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 چس وبےنل یک ااھچیئ افر اس ےک 

     2142    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت ًبساہلل :  راوی

 ٕ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو  َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٤ًَُِع ح و َحسَّ َ ث٨ََا اِِل اََّل َحسَّ َٗ  ٍْ اؤیََة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل اؤیََة َحسَّ ٌَ ٠َِی٥ُِٜ ٣ُ ًَ إٔ٪َّ  ٥َ  َٓ  ٔٚ ِس بٔاٟؼِّ

ی اٟؼِّ  ُٚ َویََتََحَّ َِٟح٨َّٔة َو٣َا َیزَا٢ُ اٟزَُّج١ُ َيِؼُس ٔلَی ا ِٟبٔرَّ یَِضٔسی إ ِٟبٔرِّ َوإٔ٪َّ ا ٔلَی ا َٚ َیِضٔسی إ ِس َّی یَُِٜتَب ٨ًَِٔس اہللٔ اٟؼِّ َٚ َحً ِس

 ُٔ ِٟ ٔلَی ا َٜٔذَب َیِضسٔی إ إٔ٪َّ اِل َٓ َٜٔذَب  ٥ِ َواِل ُٛ ا َوإٔیَّا ّ٘ ي ی ٔػسِّ ٔلَی ا٨َّٟارٔ َو٣َا یَزَا٢ُ اٟزَُّج١ُ َیِٜٔذُب َوَیَتََحَّ ُُٔحوَر یَِضٔسی إ ِٟ ُحورٔ َوإٔ٪َّ ا

ابّا ذَّ َٛ َّی یَُِٜتَب ٨ًَِٔس اہللٔ  َٜٔذَب َحً  اِل

رفام ا  م دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

افر چس وبےنل  رپ چس وبانل الزؾ ےہ ویکہکن چس وبانل یکین اک راہتس داھکات ےہ افر یکین تنج اک راہتس داھکیت ےہ افر ااسنؿ اگلاتر چس وباتل راتہ ےہ

ٹ ربایئ اک راہتس یک وکشش ںیم اگل راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ اہلل ےک اہں اچس ھکل د ا اجات ےہ افر  م ولگ وھجٹ وبےنل ےس وچب ویکہکن وھج

 داھکات ےہ افر ربایئ دفزخ اک راہتس داھکیت ےہ افر ااسنؿ اگلاتر وھجٹ وباتل راتہ ےہ وھجٹ وبےنل اک ینمتم راتہ ےہ اہیں کت ہک فہ اہلل



 

 

 ےک اہں وھجٹ ھکل د ا اجات ےہ۔

 ت دبعاہللدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوباعمفہی فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، قیقش رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 وھجٹ وبےنل یک ربایئ افر چس وبےنل یک ااھچیئ افر اس ےک 

     2143    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣حاب ب٩ حارث ت٤یِم اب٩ ٣شہز اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٟحَ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٕ ح و َحسَّ ٤ٔیِٔمُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٣ُِشضٔز َِٟحارٔٔث اٟتَّ ث٨ََا ٨ِ٣َٔحاُب ب٩ُِ ا ٔ َحسَّ یَسی ب٩ُِ ٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ً

َٚ َوَیَتََحَّ  ِس ی اٟؼِّ ٥ِ یَِذَُکِ فٔی َحٔسیٔث ًٔیَسی َویََتََحَّ َٟ ٔ َو ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  َٜٔذَب َوفٔی َحٔسیٔث یُو٧َُص لِٔکَ ی اِل

َّی َیِٜتَُبُط اہللُ  ٕ َحً  اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز

ٰیسیع نب ویسن، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح،

رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس ںیم وھجٹ وبےنل اک ینمتم رےنہ اک ذرک ںیہن ےہ افر انب مسق یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک اہیں کت ہک اہلل 

 اےس ھکل اتیل ےہ۔

 یلظنح، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔ہصغ ےک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2144    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣شٌوزٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ ٗتیبہ جزیز، ا٤ًع، ابزاہی٥، تیِم حارث ب٩ سویس حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ٌٔیٕس َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ َِّیِٔمِّ  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟت ٤ًَِٔع 

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ا٢َ  ا َٗ ُٗوَب ٓٔی٥ُِٜ  وَ٪ اٟزَّ سُّ ٌُ ٥َ ٣َا َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل



 

 

ٔ َط  َٟٔسظ ٦ِ ٩ِ٣ٔ َو سِّ َ٘ ٥ِ يُ َٟ َّٟٔذی  ٨َّٜٔطُ اٟزَُّج١ُ ا ُٗؤب َوَل َِٟیَص َذاَک بٔاٟزَّ ا٢َ  َٗ َٟطُ  َُٟس  َّٟٔذی ََّل یُو وَ٪ ٨َ٠ُِٗا ا سُّ ٌُ ٤َا َت َٓ ا٢َ  َٗ ِیّئا 

ًََة ٓٔی٥ُِٜ  َ ٔب  اَٟصُّ ـَ َِ ِٟ َشطُ ٨ًَِٔس ا ِٔ َّٟٔذی َی٠٤ُِٔک َن ٨َّٜٔطُ ا َِٟیَص بَٔذَٟٔک َوَل ا٢َ  َٗ ًُُط اٟزَِّجا٢ُ  َّٟٔذی ََّل َيَِصَ ٨َ٠ُِٗا ا ا٢َ  َٗ 

ہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہبیش ہبیتق رجری، اشمع، اربامیہ، یمیت احرث نب  ادی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ولوگں ںیم روقب ےسک امشر ایک اجات ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک سج ےک اہں وکیئ افالد ہن اہلل یلص 

وہیت وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا روقب اےس ںیہن ےتہک ہکلب روقب اک ینعم ہی ےہ ہک سج آدیم ےن ےلہپ ےس اینپ افالد ںیم ےس 

اجیھب وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ولہپاؿ سک وک امشر رکےت وہ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن رعض یک ہک ےسج ولگ یسک وک آےگ ہن 

 اھچبڑ ہن ںیکس آپ ےن رفام ا فہ ولہپاؿ ںیہن ےہ ہکلب ولہپاؿ فہ ےہ ہک وج ہصغ ےک فتق اےنپ آپ وک اقوب ںیم رھک ےکس۔

 ہبیش ہبیتق رجری، اشمع، اربامیہ، یمیت احرث نب  ادی رضحت دبعاہلل نب وعسمدہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2145    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

یِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ ٕب 

٨َاظُ  ٌِ ٔ ٣ِٔث١َ ٣َ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا   لِٔکَ

اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت

 ذموکرہ دحثی ےک ینعم یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2146    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز ٣اٟک اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ًبساَّلًلی ب٩ ح٤ا :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ص٤َُا ََقَ اََّل لِٔکَ َٗ  ٕ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٔب  َحسَّ ٤َُِٟشیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس

َشطُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ  ِٔ َّٟٔذی ی٠٤َُِٔک َن ٔسیُس ا ٤ََّا اٟظَّ ًَةٔ إ٧ٔ َ ٔسیُس بٔاَٟصُّ َِٟیَص اٟظَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨ًَِٔس  اہللٔ َػل

ٔب  ـَ َِ ِٟ  ا

ؽ اہلل ییحی نب ییحی، دبعاالیلع نب امحد امکل انب اہشب دیعس نب ر بی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر ا

ےن اراشد رفام ا اطوتقر ولہپاؿ فہ آدیم ںیہن ےہ ہک یتشک رکےت فتق اےنپ دم اقملب وک اھچپڑ دے ہکلب ولہپاؿ وت فہ آدیم ےہ ہک وج ہصغ 

 ےک فتق اےنپ آپ وک اقوب ںیم رھک ےکس۔

  اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، دبعاالیلع نب امحد امکل انب اہشب دیعس نب ر بی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2147    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاجب ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ رحب زبیسی زہزی ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبَرَنٔی ح٤َُِیُس  ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا َحأجُب ب٩ُِ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  بِ َحسَّ  ٩ُ

ٔسیُس  اٟظَّ َٓ اُٟوا  َٗ ًَةٔ  َ ٔسیُس بٔاَٟصُّ َِٟیَص اٟظَّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ا٢َ  َٗ َٗ أَی٥َُّ صَُو یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

ٔب  ـَ َِ ِٟ َشطُ ٨ًَِٔس ا ِٔ َّٟٔذی ی٠٤َُِٔک َن  ا

اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل   نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریضاحبج

یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک اطوتقر آدیم ولہپاؿ ںیہن وہات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل 

 ؿ آدیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج ہصغ ےک فتق اےنپ آپ وک اقوب ںیم رھک ےکس۔ےک ر اؽ رھپ اطوتقر وک

 احبج نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریة ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2148    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ ًبساٟز٫ا٪ ب٩ بہزا٦ ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، ح٤یس ب٩ ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ًَِبٔس و َحسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٨َا 

ًَِبسٔ اٟزَّ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ص٤َُا  ِیْب لِٔکَ ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ٩ًَِ ب٩ِٔ بِٔضَزا٦َ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕٖ ِو ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلاھؿ نب زہباؾ اوبامیؿ بیعش زرہی، دیمح نب دبعارلنمح نب توػ دمحم نب راعف دبع 

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

نب دبعارلاھؿ نب زہباؾ اوبامیؿ بیعش زرہی، دیمح نب دبعارلنمح نب دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل  :  رافی

 توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ا

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2149    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ًًلء ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ًسی ب٩ ثابت حرضت س٠امی٪ ب٩ ُصز :  راوی

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ًَلٔئ  ٌَ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ اِسَتبَّ َرُجًَلٔ٪ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ زٕ  َ٪ ب٩ِٔ ُُصَ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ١َ أََحُسص٤َُ ًَٔسیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ٌَ َح َٓ ًَِی٨َاُظ   ا َتِح٤َزُّ 

ََٟذ  ََٟضا  ا َٗ ِو  َٟ ُٖ ک٤َٔ٠َّة  ِّی َِلَِْعٔ ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُٔٔذ أَِوَزاُجطُ  َّٟٔذی َیحُٔس أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ َوَت٨َِت ٨ِطُ ا ًَ َصَب 

 ٔ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َوَص١ِ َتَزی ب َ٘ َٓ ِیَلأ٪ اٟزَّٔجی٥ٔ  ٥ِ یَِذَُکِ اٟزَُّج١َ اٟظَّ َٟ ا٢َ َوص١َِ َتَزی َو َ٘ َٓ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ی ٩ِ٣ٔ ُج٨ُوٕ٪ 

ییحی نب ییحی، دمحم نب العء، العء اوباعمفہی اشمع، دعی نب اثتب رضحت امیلسؿ نب رصد ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 ےس اکی آدیم یک آںیھکن رسخ وہ ںیئگ افر اس یک رگدؿ یک رںیگ اپس دف آدویمں ےن آسپ ںیم اکی دفرسے وک اگیل دی اؿ ںیم

وھپؽ ںیئگ ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم اکی ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ ہی آدیم اےس ہک ےل وت اس ےس )ہی ہصغ( اجات رےہ )فہ ہملک ہی 

ِ فہ آدیم رعض رکےن اگل ایک

 ِ
 

ِح
َ
ااِؿ ارلّ
َ
ظ
ْ
ب 
َ
ّ

 

س
ن
ِ نِْم ا
َ
اّللّ
ِ
ُع ُذ ي 
َ
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم ںیم ونجؿ ایخؽ رک رےہ ںیہ انب العء یک  ےہ(أ

َ اک ظفل ںیہن ےہ۔
ُ
 

ج
َ
ْل رَتَی اک ظفل ےہ ارلّ

َه
 رفاتی ںیم 



 

 

 ییحی نب ییحی، دمحم نب العء، العء اوباعمفہی اشمع، دعی نب اثتب رضحت امیلسؿ نب رصد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہصغ ےک فتق اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2150    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣ہ ا٤ًع، ًسی ثابت حرضت س٠امی٪ ب٩ ُصزنَص ب٩ ًلی جہـِم ابواس :  راوی

 َ ًَٔسیَّ ب٩َِ ث ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٤ًََِع َي َ ُت اِِل ٌِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َس٤ٔ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ُ٪ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ابٕٔت َي

ا٢َ اِسَتبَّ َرُجًَلٔ٪ ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ  َٗ  ٕ ز َِٟیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ ب٩ُِ ُُصَ ٔ ٨ََوَز إ َٓ ُب َوَیِح٤َزُّ َوِجُضطُ  ـَ ِِ ١َ أََحُسص٤َُا َي ٌَ َح َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َػل

٨ًَُِط أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ََٟذَصَب َذا  ََٟضا  ا َٗ ِو  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َّة  َ ِّی َِل ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِیَلأ٪ اٟزَّ َػل ٔلَی اٟزَُّج١ٔ اٟظَّ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٔجی٥ٔ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ أََتِسرٔی ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ِ َس٤ٔ ِّی  َرُج١ْ ٤٣َّٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ا  ّٔ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آن ًَ

٨ًَِطُ أًَُو ََٟذَصَب َذا  ََٟضا  ا َٗ ِو  َٟ ٥ُ٠ًَِ ک٤َٔ٠َّة  َ َٟطُ اٟزَُّج١ُ أ٣ََِح٨ُو٧ّا َتَزانٔیَِل ا٢َ  َ٘ َٓ ِیَلأ٪ اٟزَّٔجی٥ٔ   ذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

 ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دف آدویمں ےن 

 

ی اوبااسہم اشمع، دعی اثتب رضحت امیلسؿ نب رصػ ےتہک ہ

م

 

 ہ ض
خ

رصن نب یلع 

یک فہج ےس رسخ وہ ایگ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آیم یک رطػ آسپ ںیم اکی دفرسے وک اگیل دی اؿ ںیم ےس اکی اک رہچہ ہصغ 

ا
ِ
ُع ُذ ي 
َ
ِ داھکی وت رفام ا ںیم اکی ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ فہ اےس  ہہ ےل وت اس ےس )ہصغ یک ہی احتل( اجیت رےہ )فہ ہملک ہی ےہ( أ

َ
ّلّل

ِ اکی آدیم اس آدیم یک رطػ ڑھکا وہا

 ِ
 

ِح
َ
ااِؿ ارلّ
َ
ظ
ْ
ب 
َ
ّ

 

س
ن
افر اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس وج انس اس آدیم وک اہک ہک ایک وت اجاتن  نِمْ ا

اس  ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ایھب ایھب ایک رفام ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اکی ااسی ہملک اجاتن وہں ہک ارگ فہ اےس ہک ےل وت

 

َ
ّ

 

س
ن
ِ نِمْ ا
َ
اّللّ
ِ
ُع ُذ ي 
َ
ِ وت اس آدیم ےن اہک ایک وت ےھجم اپلگ اتھجمس ےہ۔ےس ہصغ یک احتل اجیت رےہ أ

 ِ
 

ِح
َ
ااِؿ ارلّ
َ
ظ
ْ
 ب 

ی اوبااسہم اشمع، دعی اثتب رضحت امیلسؿ نب رصد :  رافی

م
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خ

 رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 افر اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک سک زیچ ےس ہصغ اجات راتہ ےہ ۔ہصغ ےک فتق

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  اےنپ آپ رپ اقوب اپےن یک 

     2151    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ حٔؽ ب٩ ُیاث، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ٔ  و َحسَّ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ث٨ََا َح  َطِیَبَة َحسَّ

 اوبرکب نب ایب ہیبش صفح نب ایغث، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش صفح نب ایغث، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااسنؿ یک دیپاشئ ےب اقوب وہےن رپ یہ ےہ ۔

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااسنؿ یک دیپاشئ ےب اقوب وہےن رپ یہ ےہ ۔

     2152    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثَابٕٔت  ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ٕس  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

١َ إٔبِ  ٌَ َح َٓ ُط  َٛ ُط ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یَتِرُ َٛ َِٟح٨َّةٔ َتَز َر اہللُ آَز٦َ فٔی ا ا َػوَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا َرآُظ ًَ َّ٤٠َ َٓ ُٕ بٔطٔ ی٨َُِوزُ ٣َا صَُو  ٠ٔیُص یُٔلی

 َٙ ٔ َّطُ ُخ٠ َٖ أ٧َ َٖ َْعَ َُٟک  أَِجَو ا ََّل یََت٤َا ّ٘  َخ٠ِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم امحد نب ہملس اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

 اس ےک اچرفں بج اہلل اعتیل ےن تنج ںیم رضحت آدؾ اک التپ انب ا وت اےس اہلل اعتیل ےن ک ان رعہص اچاہ تنج ںیم وھچڑے راھک اسیلب

ہک وج  رطػ وھگاتم راہ افر اےس داتھکی راہ ہک فہ ایک ےہ وت بج اس ےن داھکی ہک ہی ادنر ےس وھک الھک ےہ ہک اہلل ےن اےس ایسی ولخمؼ انب ا ےہ

 اےنپ آپ رپ اقوب ہن رھک ےکس اگ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم امحد نب ہملس اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ااسنؿ یک دیپاشئ ےب اقوب وہےن رپ یہ ےہ ۔

     2153    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ بہزحرضت ح٤از :  راوی



 

 

ٔ ٧َِحَوظُ  اْز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ  َحسَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش زہبرضحت امحد اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔

  زہبرضحت امحداوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2154    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ٣ِْرہ ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ َحسَّ ٔد  ا٢َ  ٩ِ اِِلَِْعَ َٗ ا٢َ  َٗ

َِٟوِجطَ  ٠َِیِحت٨َِٔب ا َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ اَت١َ أََحُس َٗ ٥َ إَٔذا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق ریغمہ زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اھبیئ ےس ڑلے وت فہ رہچے رپ امرےن ےس ےچب۔  ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپرفام ا بج  م

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق ریغمہ زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ہلص ریمح اک :   ابب

 رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2155    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس زہیٍ ب٩ رحب سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت ابواٟز٧از :  راوی

َیاُ٪ ب٩ُِ ًُیَ  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََاظ  َب َحسَّ ا٢َ إَٔذا َُضَ َٗ ٔ َو ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِی٨ََة 

 ٥ِ ُٛ  أََحُس

ع نب رحب ایفسؿ نب ہنییع، رضحت اوبازلاند ایسس دنس ےک اسھت رفاتی ےہ افر اس ںیم اوہنں ےن اہک بج  م ںیم ےس 

ہ ی 

رمعف اندق ز



 

 

 وکیئ امرے۔

ع نب رحب ایفسؿ نب ہنییع،  :  رافی

ہ ی 

 رضحت اوبازلاندرمعف اندق ز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2156    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ہ، وہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہطیبا٪ ب٩ رفوق ابوًوا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ا٢َ إَٔذا َحسَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل

ٙٔ ا ٠َِیتَّ َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ اَت١َ أََحُس  َِٟوِجطَ َٗ

ابیشؿ نب رففض اوبتواہن، فلیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم 

 ےس وکیئ اےنپ اھبیئ ےس ڑلے وت فہ رہچے رپ امرےن ےس ڈرے۔

 ابیشؿ نب رففض اوبتواہن، فلیہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2157    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوایوب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری طٌبہ، ٗتازہ،  :  راوی

ٍَ أَبَا أَیُّ  َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث  وَب یَُحسِّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟوِجطَ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَل َی٠ِٔل٩٤ََّ ا َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ اَت١َ أََحُس َٗ ٥َ إَٔذا   َوَس٠َّ

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ہبعش، اتقدہ، اوباویب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا افر 

 بج  م ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ ےس ڑلے وت اےس اچےہ ہک فہ رہچے رپ انب اح م یک رفاتی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 رہزگ ڑپھت ہن امرے

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ہبعش، اتقدہ، اوباویب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2158    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

نَص ب٩ ًلی ابی ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ثىی ب٩ سٌیس ٗتازہ، ابوایوب حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ث٨ََ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی ح و َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا ا ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ ٨َا َنَِصُ ب٩ُِ  ا 

 َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  َّی ب٩ِٔ َس ٤َُِٟثى ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٩ًَِ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ٔ إ َٓ َِٟوِجَط  ٠َِیِحت٨َِٔب ا َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ اَت١َ أََحُس َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلَی ُػوَرتٔطٔ َحات٥ٕٔ  َٙ آَز٦َ   ٪َّ اہللَ َخ٠َ

ینثم دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، ینثم نب دیعس اتقدہ، اوباویب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  رصن نب یلع ایب

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا افر انب اح م یک رفاتی ںیم ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم

  ڑلے وت اےس اچک ے ہک فہ رہچے رپ امرےن ےس ےچب ویکہکن اہلل اعتیل ےن آدؾ وک اینپ وصرت رپ قیلخت ایک۔ےس وکیئ اےنپ اھبیئ ےس

 رصن نب یلع ایب ینثم دمحم نب اح م، دبعارلنمح نب دہمی، ینثم نب دیعس اتقدہ، اوباویب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 رہچے رپ امرےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2159    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س ہ٤ا٦ ٗتازہ، یحٌی ب٩ ٣اٟک ابوایوب حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔس َحسَّ ِبُس اٟؼَّ ًَ ثَىٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ََِٟزاغٔیِّ َوصَُو أَبُو أَیُّوَب َحسَّ ٣َأٟٕک ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َِٟوِجطَ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیِحت٨َِٔب ا َٓ ٥ِ أََخاُظ  ُٛ اَت١َ أََحُس َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل امہؾ اتقدہ، ییحی نب امکل اوباویب رضحت اوبر رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا

 رہچے رپ امرےن ےس ےچب۔ بج  م ںیم ےس وکیئ اےنپ اھبیئ ےس ڑلے وت اےس اچک ے ہک فہ

 دمحم نب ینثم، دبعادمصل امہؾ اتقدہ، ییحی نب امکل اوباویب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... انقح ذعاب داتی ےہ ۔اس آدیم ےک ےئل تخس فدیع ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم ےک ےئل تخس فدیع ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک انقح ذعاب داتی ےہ ۔

     2160    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ہظا٦ ب٩ حٜی٥ حزا٦ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُیاث ہظا٦ ب٩ ْعوہ ہظا٦ ب٩ حٜی٥ ب٩ حزا٦ ح :  راوی

٩ًَِ صَٔظا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ث٨ََا َح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ٕ  ٦ٔ ب٩ِٔ َح

 َ ًَل ٤ِٔص َوُػبَّ  ِس أُٗٔی٤ُوا فٔی اٟظَّ َٗ ًَلَی أ٧َُإض َو  ٔ ا٦ ا٢َ ٣َزَّ بٔاٟظَّ َ٘ َٓ أد  ِٟرَخَ بُوَ٪ فٔی ا ذَّ ٌَ ا٢َ ٣َا َصَذا ٗٔی١َ ُي َ٘ َٓ َّیُِت  ی ُرُؤٔسض٥ِٔ اٟز

بُوَ٪  ذِّ ٌَ َّٟٔذی٩َ يُ ُب ا ذِّ ٌَ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ ُي ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ٧َِیاأ٣ََا إ   فٔی اٟسُّ

ث اشہؾ نب رعفہ اشہؾ نب میکح نب زحاؾ رضحت اشہؾ نب میکح زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک فہ کلم اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغ

اشؾ ںیم ھچک ولوگں ےک اپس ےس زگرے ںیہنج دوھپ ںیم ڑھکا ایک ایگ اھت افر اؿ ےک رسفں رپ رفنغ زوتیں اہب  ا ایگ اھت رضحت 

فوصیل ےک ہلسلس ںیم اؿ وک ذعاب د ا اج راہ ےہ رضحت اشہؾ  اشہؾ ےن وپاھچ ہی ایک اؿ یک احتل ےہ آپ ےس ولوگں ےن اہک رخاج یک

ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل اعتیل اؿ ولوگں وک ذعاب دے اگ وج ولگ داین ںیم 

 ذعاب دےتی ںیہ۔

 نب زحاؾ رضحت اشہؾ نب میکح زحاؾاوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث اشہؾ نب رعفہ اشہؾ نب میکح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم ےک ےئل تخس فدیع ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک انقح ذعاب داتی ےہ ۔

     2161    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ حٜی٥ ب٩ حزا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حٔزَا٦ ا٢َ ٣َزَّ صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َح َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَلَی أ٧َُإض ٩ِ٣ٔ اِِل٧ََِبأن َحسَّ

 َٗ ا٦ٔ  ُت َرُسو٢َ بٔاٟظَّ ٌِ ََٟش٤ٔ ا٢َ صَٔظا٦ْ أَِطَضُس  َ٘ َٓ ِٟحٔزِیَةٔ  اُٟوا حُبُٔشوا فٔی ا َٗ ا٢َ ٣َا َطأ٧ُُِض٥ِ  َ٘ َٓ ٤ِٔص  َّی اہللُ ِس أُٗٔی٤ُوا فٔی اٟظَّ  اہللٔ َػل

٧َِیا بُوَ٪ ا٨َّٟاَض فٔی اٟسُّ ذِّ ٌَ َّٟٔذی٩َ يُ ُب ا ذِّ ٌَ و٢ُ إٔ٪َّ اہلَل يُ ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي



 

 

اوبااسہم، اشہؾ نب میکح نب زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک  اوبرکبی

رضحت اشہؾ نب میکح نب زحاؾ کلم اشؾ ںیم ھچک یطبن ولوگں ےک اپس ےس زگرے نج وک دوھپ ںیم ڑھکا ایک وہا اھت اوہنں ےن رفام ا 

اہک زجہی یک فوصیل ےک ہلسلس ںیم اںیہن دیق ایک ایگ ےہ وت رضحت اشہؾ ےن رفام ا ںیم وگایہ داتی اؿ ولوگں یک ہی ایک احتل ےہ ولوگں ےن 

وہں ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےن انس آپ رفام رےہ ےھت ہک اہلل اعتیل اؿ ولوگں وک ذعاب دے اگ وج ولگ داین ںیم )ولوگں وک( ذعاب 

 دےتی ںیہ۔

  زحاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی اوبااسہم، اشہؾ نب میکح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم ےک ےئل تخس فدیع ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک انقح ذعاب داتی ےہ ۔

     2162    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب وٛیٍ، ابو٣ٌاویہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبَر٧ََا َجزٔیزْ  ث٨ََا إِٔسَح اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ٍْ َوأَبُو ٣ُ ث٨ََا َوٛٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٕ بٔضَ َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُض٥ِ  ٔ  ک٠ُُّ َذا اِْلِٔس٨َاز

 َ ث َحسَّ َٓ ٠ًََِیطٔ  ََٓسَخ١َ  ًَلَی ٠َِٔٓشٔلَْن  ٕس  ٌِ ا٢َ َوأ٣َْٔرُص٥ُِ یَِو٣َئٕٔذ ٤ًَُِْرُ ب٩ُِ َس َٗ  ٕ واَوَزاَز فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ُد٠ُّ َٓ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  َٓ  ُط 

 ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ اوبرکبی فعیک، اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس

نکیل اس رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اؿ دونں نیطسلف رپ اؿ ےک رمکحاؿ رضحت ریمع نب دعس ےھت رضحت اشہؾ اؿ یک دختم 

 ںیم ےئگ افر اںیہن ہی دحثی ایبؿ یک وت رضحت رمع نب دعس ےن مکح د ا ہک اؿ وک راہ رک دف۔

 ہی ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی فعیک، اوباعمف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اس آدیم ےک ےئل تخس فدیع ےک ایبؿ ںیم وج ولوگں وک انقح ذعاب داتی ےہ ۔

     2163    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ْعوہ ب٩ زبْر، ہظا٦ ب٩ حٜی٥ حرضت ْعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ زیبر :  راوی

َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٜٔی٥ٕ َوَجَس َرُجًّل َحسَّ ٔ أَ٪َّ صَٔظا٦َ ب٩َِ َح ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر

ُت َرُسو٢َ اہللٔ  ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ ٣َا َصَذا إ َ٘ َٓ ِٟحٔزِیَةٔ  ُص ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟبٔم فٔی أََزأئ ا ًَلَی ح٤َِٔؽ ُيَظ٤ِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َوصَُو  َّی اہللُ  َػل



 

 

َّٟذٔ  ُب ا ذِّ ٌَ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ ُي ُ٘ ٧َِیاَي بُوَ٪ ا٨َّٟاَض فٔی اٟسُّ ذِّ ٌَ  ی٩َ ُي

اوباطرہ انب فبہ، ویسن انب اہشب رعفہ نب زریب، اشہؾ نب میکح رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زربی ےس رفاتی ےہ ہک 

ےک ہلسلس ںیم  رضحت اشہؾ نب میکح ےن اکی آدیم وک داھکی وج ہک کلم صمح اک احمک ےہ اس ےن ھچک یطبن ولوگں وک زجہی یک ادا یگی

دوھپ ںیم ڑھکا رک راھک ےہ وت اوہنں ےن رفام ا ہی ایک ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ رف اےت ںیہ ہک اہلل 

 اعتیل اؿ ولوگں وک ذعاب دے اگ وج ولوگں وک داین ںیم ذعاب دےتی ںیہ۔

 ؾ نب میکح رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب زربیاوباطرہ انب فبہ، ویسن انب اہشب رعفہ نب زریب، اشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسھت زگر

 

حة
سل
 ...وج آدیم دجسم ںیم  ا ابزار ںیم اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اسھت زگرے وت اس ےک اکیپؿ ڑکپےنیل ےک مکح ےک ایبؿ ںیموج آدیم 

 

حة
سل
 دجسم ںیم  ا ابزار ںیم اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

     2164    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زو حرضت جابزابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ابوبرک سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ً :  راوی

ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ  َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٤ًَِزٕو َحسَّ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس بٔٔشَضا٦ٕ  وَُّل ٣َزَّ َرُج١ْ فٔی ا ُ٘ ٍَ َجابّٔزا َي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َِٔشِک ب٨َٔٔؼأَٟضاَس٤ٔ َّی اہللُ   َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ اوبرکب ایفسؿ نب ہنییع، رمعف رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ھچک ریت ےل رک دجسم 

 ریتفں ےک اکیپؿ ڑکپ ول۔ےک ادنر ےس زگرا وت ر اؽ اہلل ےن اس آدیم ےس رفام ا اےنپ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ اوبرکب ایفسؿ نب ہنییع، رمعف رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اسھت زگرے وت اس ےک اکیپؿ ڑکپےنیل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم وج آدیم دجسم ںیم  ا ابزار ںیم

 

حة
سل
 اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

     2165    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابوربیٍ یحٌی ح٤از ب٩ زیس ٤ًزو ب٩ زی٨ا، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ُط أَِخبَرَ  َٟ ُى  ِٔ ا٢َ َیِحٌَی َوا٠َّٟ َٗ ث٨ََا و  ٍٔ َحسَّ ا٢َ أَبُو اٟزَّبٔی َٗ  ٍٔ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو اٟزَّبٔی ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ٧َا َح٤َّ



 

 

٤َِِٟش  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َرُجًّل ٣َزَّ بٔأَِسُض٥ٕ فٔی ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز أ٣َُٔز أَِ٪ َیأُِخَذ ب٨ُُٔؼؤَٟضا كَِی ََّل َیِدٔسَغ زٔی٨َإر  َٓ ََٟضا  ِس أَبَِسی نُُؼو َٗ حٔٔس 

 ٣ُِش٤ّٔ٠ا

ےل  ییحی نب ییحی، اوبرعیب ییحی امحد نب زدی رمعف نب دانی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ھچک ریت

 ؿ ےلھک وہےئ ےھت وت آپ ےن مکح رفام ا اؿ یک اکیپںین ڑکپ ول اتہک یسک املسمؿ وک ھبچ ہن اجںیئ۔رک دجسم ےک ادنر ےس زگرا نج ےک اکیپ

 ییحی نب ییحی، اوبرعیب ییحی امحد نب زدی رمعف نب دانی، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اسھت زگرے وت اس ےک اکیپؿ ڑکپےنیل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

حة
سل
 وج آدیم دجسم ںیم  ا ابزار ںیم اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

     2166    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ابی زبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ س :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ زُّبَِْر

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٤َِِٟشحٔٔس أَِ٪ ََّل ی٤َُزَّ بَٔضا إَّٔلَّ َوصَُو آخْٔذ َػل ُٚ بٔا٨َِّٟب١ٔ فٔی ا َّطُ أ٣َََز َرُجًّل کَاَ٪ یََتَؼسَّ ٥َ أ٧َ ا٢َ اب٩ُِ ُر٣ِٕح ِیطٔ َوَس٠َّ َٗ  ب٨ُُٔؼؤَٟضا و 

ُٚ بٔا٨َِّٟب١ٔ  سَّ  کَاَ٪ َيؼَّ

اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل ےس رفاتی ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل  ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل

ہیلع فملس ےن اکی ا ےس آدیم وک مکح رفام ا ہک وج دجسم ںیم ریت دصہق رک راہ اھت ہک بج وت دجسم ےک ادنر ےس ریت ےل رک زگرے وت وت اؿ 

 یک اکیپؿ ڑکپ ایل رک۔

 ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، ایب زریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اسھت زگرے وت اس ےک اکیپؿ ڑکپےنیل ےک مکح

 

حة
سل
  ےک ایبؿ ںیموج آدیم دجسم ںیم  ا ابزار ںیم اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

     2167    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  بٔی ٣ُوَسی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

 ٔ ٠َِیأُِخِذ ب٨َٔٔؼأَٟضا ث٥َُّ َٟٔیأُِخِذ ب َٓ ٔ ٧َِب١ْ  ٕٚ َوبَٔیٔسظ ٥ِ فٔی ٣َِح٠ٕٔص أَِو ُسو ُٛ ا٢َ إَٔذا ٣َزَّ أََحُس َٗ  ٥َ ا٢َ َوَس٠َّ َٗ ٨َٔؼأَٟضا ث٥َُّ َٟٔیأُِخِذ ب٨َٔٔؼأَٟضا 

ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی َواہللٔ  َ٘ ٕف َٓ ٌِ ٔ َب ٨َا فٔی ُوُجوظ ـُ ٌِ ِز٧َاَصا َب َّی َسسَّ   ٣َا ٣ُت٨َِا َحً

دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ 

ؿ ڑکپ ایل رکے رھپ اؿ ےک اکیپؿ ڑکپ ےل رھپ اؿ ےک آدیم اےنپ اہھت ںیم ریتےل رک یسک سلجم  ا ابزار ںیم ےس زگرے وت فہ اؿ ےک اکیپ

اکیپؿ ڑکپ ےل رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا اہلل یک مسق اس فتق کت امہری ومت ںیہن آیئ بج کت مہ ےن ریتفں 

 وک اکی دفرسے ےک رہچفں رپ ںیہن اگل ا۔

 اہلل اعتٰیل ہنع دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب رضحت اوبومیس ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 اسھت زگرے وت اس ےک اکیپؿ ڑکپےنیل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 

حة
سل
 وج آدیم دجسم ںیم  ا ابزار ںیم اؿ دفونں ےک العفہ ولوگں ےک عمجم ںیم ا

     2168    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ًبساہلل ب٩ بزاز اطٌزی ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ًبساہلل ابواسا٣ہ بزیس ابوبززہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔئ َواٟ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا زٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ بَزَّازٕ اِِلَِط ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة َحسَّ ٩ًَِ بَُزیِٕس  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ ِبسٔ اہللٔ  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ َّ٠

٥ِ فٔی ٣َِشحٔس٧َٔا أَِو فٔی ُسو ُٛ ا٢َ إَٔذا ٣َزَّ أََحُس َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ًَل ٠ُِی٤ِٔشِک  َٓ طُ ٧َِب١ْ  ٌَ ی ٨َٔٗا َو٣َ

ًَلَی نَٔؼأَٟضا بَٔف  ِ٘ ا٢َ َٟٔی َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ٨ِ٣َٔضا بَٔظِیٕئ أَِو  طٔ أَِ٪ ُئؼیَب أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا ِّٔ َٜ ٔ  نَٔؼأَٟضا ب

ےس  دبع اہلل نب رباد ارعشی دمحم نب العء، دبعاہلل اوبااسہم ربدی اوبربدہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ایک ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ اسھت ریت ےل رک امہری دجسم  ا امہرے ابزار ںیم رفاتی 

ےس زگرے وت اےس اچےہ ہک اےنپ اہھت ےس اؿ ےک اکیپؿ ڑکپ ےل اتہک املسمونں ںیم ےس یسک وک وکیئ فیلکت ہن ےچنہپ  ا آپ یلص اہلل 

 ےک اکیپؿ اےنپ ےضبق ںیم رھک ےل۔ہیلع فملس ےن رفام ا اؿ 

 دبعاہلل نب رباد ارعشی دمحم نب العء، دبعاہلل اوبااسہم ربدی اوبربدہ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ھت ااشرہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیمیسک املسمؿ یک رطػ اہحلس ےک اس



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یسک املسمؿ یک رطػ اہحلس ےک اسھت ااشرہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2169    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًز ٤ًزو سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب اب٩ سْری  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو َحسَّ ا٢َ  َٗ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ًَ ثَىٔی  وَُّل َحسَّ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ  ٔسْرٔی٩َ َس٤ٔ

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا ًَطُ َوإِٔ٪ کَاَ٪ أََخاُظ ِٔلَبٔیَٗ َّی یََس ٨ُطُ َحً ٌَ ََٜة َت٠ِ ٔ ٤ًََِٟلئ إٔ٪َّ ا َٓ ٔلَی أَخٔیطٔ بَٔحٔسیَسةٕ  طٔ َس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََطاَر إ

طٔ   َوأ٣ُِّ

رفام ا  رمعف اندق انب ایب رمع رمعف ایفسؿ نب ہنییع، اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اوبااقلمس ےن

سج آدیم ےن اےنپ یسک اھبیئ یک رطػ ایھتہر ےک اسھت ااشرہ ایک وت رفےتش اس رپ اس فتق کت تنعل رکےت رےتہ ںیہ بج کت ہک فہ 

 ااشرہ رکان وھچڑ ںیہن داتی ارگہچ فہ اس اک یقیقح اھبیئ وہ۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق انب ایب رمع رمعف ایفسؿ نب ہنییع، اویب انب ریسنی رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یسک املسمؿ یک رطػ اہحلس ےک اسھت ااشرہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2170    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ ًو٪ ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللَُحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ یَِزَة  ًَ  

٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   َوَس٠َّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب توؿ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک

 رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، انب توؿ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یسک املسمؿ یک رطػ اہحلس ےک اسھت ااشرہ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2171    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟزازٚ ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َصَذا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٢ٔ ٣َا َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی أَخٔیطٔ اہللٔ َػل ٥ِ إ ُٛ ٥َ ََّل ُئظْرُ أََحُس

 َٓ  ٔ َُ فٔی یَٔسظ ٔ ِیَلاَ٪ َی٨ِز ١َّ اٟظَّ ٌَ َٟ  ٥ِ ُٛ َّطُ ََّل یَِسرٔی أََحُس إ٧ٔ َٓ ًَلحٔ  ةٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔبٔاٟشِّ ٍُ فٔی حرُِفَ َ٘  َی

 دمحم نب راعف دبعارلازؼ رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وج دنچ ااحدثی

ےنپ اھبیئ یک رطػ اہحلس ےک اسھت لقن یک ںیہ اؿ ںیم ےس ذرک رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ آدیم ا

ااشرہ ہن رکے ویکہکن  م ںیم ےس وکیئ ںیہن اجاتن ہک اشدی ہک اطیشؿ اس ےک اہھت ےس اہحلس ولچا دے افر رھپ فہ دفزخ ےک ڑگوہ ںیم 

 اج رگے۔

 دمحم نب راعف دبعارلازؼ رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

     2172    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ابوبرک ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ ٣َِولَی أَبٔی برَِکٕ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  َّی اہللُ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُس َحسَّ و٢َ اہللٔ َػل

ََٓظرَکَ اہللُ ُظ  َ
أََخَّ َٓ  ٔٙ ی ٔ ًَلَی اٟرطَّ ٕٙ َوَجَس ُُِؼ٩َ َطِوٕک  ی ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُج١ْ َی٤ِٔشی برَٔطٔ َٗ َٟطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  رَفَ  َِ َٓ َٟطُ    

ر اؽ اہلل ےن رفام ا اکی آدیم لچ راہ اھت ہک  ییحی نب ییحی، امکل اوبرکب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

 راےتس ںیم اےس اکی اخر دار اشخ یلم وت اس آدیم ےن راےتس ںیم ےس اس اشخ وک اٹہ د ا وت اہلل اعتیل ےن دقر یک افر ترفغت رفام دی۔

 ییحی نب ییحی، امکل اوبرکب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

     2173    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب جزیز، سہی١  :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ ٣َزَّ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٙ ی ٔ ََطٔ ًَلَی َهِضز ِؼ٩ٔ َطَحَزةٕ  ُِ َِٟح٨َّةَ َرُج١ْ بٔ أُِزخ١َٔ ا َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ََّل یُِؤذٔیض٥ِٔ  ٩ًَِ ا َْنَّ َصَذا   َواہللٔ َِل٧َُحِّ

زریہ نب رحب رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم 

فہ ےنہک اگل اہلل یک مسق ںیم اس اشخ وک املسمونں ےک راےتس ےس اٹہ دفں اگ اتہک ہی  ا ےس راےتس ےس زگرا ہک اکی اخر دار اشخ اس رپ یھت

 املسمونں وک فیلکت ہن دے رھپ فہ آدیم تنج ںیم دالک رک د ا ایگ۔

 زریہ نب رحب رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

     2174    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہز ہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبیساہلل طیبا٪ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہز  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َػا ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َطِیَباُ٪  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٟٕٔح 

 ِٟ ٠َُّب فٔی ا َ٘ ِس َرأَیُِت َرُجًّل یََت َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٙٔ کَا٧َِت تُِؤذٔی ا٨َّٟاَض اہللُ  ی ٔ ٔ اٟرطَّ َضا ٩ِ٣ٔ َهِضز ٌَ َل َٗ  َح٨َّٔة فٔی َطَحَزةٕ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبع اہلل ابیشؿ اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہ رہہ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی ا ےس آدیم 

 اکٹ د ا اھت )یکسج فہج ےس( ولوگں وک فیلکت وہیت یھت۔وک تنج ںیم داھکی ہک سج آدیم ےن راےتس ںیم اکی ا ےس درتخ وک 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دیبعاہلل ابیشؿ اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہ رہ ہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمراےتس ےس فیلکت دےنی

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

     2175    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَبٔی َرآ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  َح٤َّ

َِٟح٨َّةَ  ََٓسَخ١َ ا َضا  ٌَ َل َ٘ َٓ َحاَئ َرُج١ْ  َٓ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ا٢َ إٔ٪َّ َطَحَزّة کَا٧َِت تُِؤذٔی ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم نب اح م، زہب امحد 

 رفام ا اکی درتخ املسمونں وک فیلکت داتی اھت وت اکی آدیم آ ا افر اس ےن اس درتخ وک اکٹ د ا فہ آدیم تنج ںیم دالخ وہ ایگ۔

  اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب اح م، زہب امحد نب ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

     2176    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس ابا٪ ب٩ ػ٤ٌہ ابووازَ حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٔ َحسَّ َِٟوازٔ ثَىٔی أَبُو ا َة َحسَّ ٌَ ٩ًَِ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػ٤ِ ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُ َحسَّ ٠ُُِٗت یَا ٧َٔيیَّ ىٔی أَب ا٢َ  َٗ و بَزَِزَة 

٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ٙٔ ا ی ٩ًَِ ََطٔ ًِز٢ِٔ اِِلََذی  ا٢َ ا َٗ ٍُ بٔطٔ  ٔٔ ٤ِِّ٠ًَىٔی َطِیّئا أ٧ََِت  اہللٔ 

معہ اوبفازع رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 
ض
زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس اابؿ نب 

 اہلل ہیلع فملس ےھجم وکیئ ایسی زیچ اھکس دںی سج ےک ذرےعی ےھجم عفن احلص وہ اےنپ رفام ا راےتس ںیم ےس املسمونں وک فیلکت یبن یلص

 دےنی فایل زیچ وک اٹہ د ا رک۔

معہ اوبفازع رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ض
 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس اابؿ نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 راےتس ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ دےنی یک 

     2177    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ححاب ابی وازَ راسيی ابی بززہ اس٤٠ہ حرضت ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ طٌیب ب :  راوی

َٔ اٟزَّأسٔيیِّ  َِٟوازٔ ٩ًَِ أَبٔی ا َِٟحِبَحأب  ِیٔب ب٩ِٔ ا ٌَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ُط ٩ًَِ أَبٔی بَزَِزَة اِِلَِس٠َِٔمِّ أَ٪َّ أَبَا َحسَّ



 

 

ا٢َ  َٗ َسی أَِ٪ َت٤ِٔضَی َوأَبِ  بَزَِزَة  ٌَ َٟ ِّی ََّل أَِزرٔی  ٔن ٥َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِزنٔی َطِیّئا ٠ُُِٗت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓزَوِّ َسَک  ٌِ َقی َب

َذ  َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ىٔی اہللُ بٔطٔ  ٌُ َٔ ٙٔ َی٨ِ ی ٔ ٩ًَِ اٟرطَّ َذا أَبُو برَِکٕ َنٔشَیُط َوأ٣َٔزَّ اِِلََذی  َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ  ا ا

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب بیعش نب ححاب ایب فازع رایبس ایب ربزہ اہملس رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن 

دی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس داینےئ افین ےس ےلچ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ںیہن اجاتن اش

اجںیئ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب زدنہ روہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم وکیئ ا اس وتہش اطع رفام دںی سج ےک ذرہعی 

اعتٰیل ہنع ےن اس اک بسن یھب ایبؿ ایک ہک راےتس  ےھجم عفن احلص وہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ا ےس رکف ا ےس رکف اوبرکب ریض اہلل

 ےس فیلکت دےنی فایل زیچ وک اٹہ د ا رکف۔

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب بیعش نب ححاب ایب فازع رایبس ایب ربزہ اہملس رضحت اوبربزہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ یم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2178    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء ًبیس ؿبعی جویزیہ اب٩ اس٤اء ٧آٍ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اب٩َِ أَِس  ٌِ ث٨ََا ُجَویِزٔیَُة َي َبعٔیُّ َحسَّ ُـّ ٔس ب٩ِٔ أَِس٤َاَئ ب٩ِٔ ًُبَِیٕس اٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَ ثَىٔی  ًَ َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ ٤َاَئ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧َآ

ََٓسَخ٠َِت  َّی ٣َاَتِت  ٕ َسَح٨َِتَضا َحً بَِت ا٣َِزأَْة فٔی صٔزَّة ا٢َ ًُذِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َِتَضا  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ِ ٓٔیَضا ا٨َّٟاَر ََّل هَٔی أَك

ِتضَ  َٛ ِتَضا إٔذِ هَٔی َحَبَشِتَضا َوََّل هَٔی َتَز َ٘  ا َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِِلَِرٔق َوَس

اکی  دبع اہلل نب دمحم نب اامسء دیبع یعبض وجریہی انب اامسء انعف رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا

ہج ےس اس تورت وک دفزخ ںیم تورت وک اس فہج ےس ذعاب د ا ایگ ےہ ہک اس ےن یلب وک ابدنھ راھک اھت اہیں کت ہک یلب رم یئگ اس ف

دالخ ایک ایگ اس تورت ےن یلب وک ہن ھچک الھک ا افر الپ ا بج اس ےن اےس ابدناھ افر ہن ںیہک اس تورت ےن اس یلب وک وھچڑا ہک فہ زنیم 

 ںیم ڑیکے وکمڑے یہ اھک یتیل۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع دبعاہلل نب دمحم نب اامسء دیبع یعبض وجریہی انب اامسء انعف رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2179    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ًبساہلل ب٩ جٌرف ب٩ یحٌی ب٩ خاٟس ٩ٌ٣ ب٩ ًیسٰی ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٩ٔ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا  ٌّ رَفٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َخأٟٕس َج٤ٔی ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ًَِبسٔ اہللٔ َو ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص  َحسَّ ب٩ِٔ ًٔیَسی 

ىَی َحٔسیٔث ُجَویِزٔیَةَ  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧َآ

 ےن یبن یلص اہلل اہرفؿ نب دبعاہلل دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم نب ٰیسیع امکل نب اسن، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم نب ٰیسیع امکل نب اسن، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2180    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہنَص ب٩ ًلی ًبساَّلًلی ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًِلَی  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨َٔیطٔ َنَِصُ ب٩ُِ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

بَِت ا٣َِزأَْة فٔی صٔزَّةٕ أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًُذِّ َّی اہللُ  ًَِضا َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِِلَِرٔق َػل ٥ِ َتَس َٟ ٥ِ َتِشَ٘ٔضا َو َٟ ٤ٌَِٔضا َو ٥ِ٠َ تُِل َٓ ِتَضا  َ٘  َث

 رصن نب یلع دبعاالیلع دیبع اہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اکی تورت وک یلب

 وک ابدناھ رھپ اس ےن اےس ہن الھک ا افر ہی یہ ھچک الپ ا افر ہن یہ اےس وھچڑا ہک فہ زنیم ےک ڑیکے یک فہج ےس ذعاب د ا ایگ ہک اس ےن یلب

 وکمڑے اھک یتیل۔

 رصن نب یلع دبعاالیلع دیبعاہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2181    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہنَص ب٩ ًلی ًبساَّلًلی ًبیساہلل سٌیس ٣٘بری حرضت ابوہز :  راوی

بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  ًِلَی  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

 اہلل دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی ابمرہک رصن نب یلع دبعاالیلع دیبع

 یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 رصن نب یلع دبعاالیلع دیبعاہلل دیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یلب افر فہ اجونر فریغہ وج وکیئ فیلکت دےتی وہں اؿ وک ذعاب دےنی یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2182    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩  :  راوی

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

ََٓذ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ َزَخ٠َِت ا٣َِزأَْة ا٨َّٟاَر ٩ِ٣ٔ َجزَّأئ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو

 َّ ٤َِتَضا َوََّل هَٔی أَِرَس٠َِتَضا تَُز٣ِز٦ُٔ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِِلَِرٔق َحً ٌَ ِ ًََٓل هَٔی أَك ٕ َربََلِتَضا  ََٟضا أَِو صٔزٓ  ِت َصزَِّّل ی ٣َاتَ صٔزَّةٕ 

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل ےس رفاتی رکدہ ااحدثی ںیم ےس 

ذرک رفام ا ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اکی تورت اینپ یلب یک فہج ےس دفزخ ںیم دالخ وہیئگ ویکہکن اس تورت ےن اس یلب وک ابدناھ وہا اھت 

 اےس ھچک ںیہن الھک ا افر ہن یہ اےس وھچڑا ہک فہ زنیم ےک ڑیکے وکمڑے یہ ابچ یتیل اہیں کت ہک فہ وھبک ےس رم یئگ

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ةکت یک رحتم ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ةکت یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2183    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ اور اح٤س ب٩ یوسٕ اززی ٤ًز اب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث ابی ا٤ًع، اسحاٚ ابی ٣ش٥٠ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل :  راوی

 حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ٤ًِ َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َٕ اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح ُع َحسَّ

ثَُط  َُّط َحسَّ ٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اِِلََُغِّ أ٧َ زُّ إ ٌٔ ِٟ ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اََّل  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ َوأَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس ا َزاُرُظ ٩ًَِ أَبٔی َس

بُِتطُ  ًَذَّ ٩ِ٤َ ی٨َُازًُٔىٔی  َٓ ٜٔبِرٔیَاُئ رَٔزاُؤُظ   َواِل

ت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ادمح نب ویفس ازدی رمع انب صفح نب ایغث ایب اشمع، ااحسؼ ایب ملسم رضح

دیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا زعت اہلل یک اعتیل یک ازار ےہ افر ربک ایئ اہلل اعتیل یک رداء ےہ وت وج آ

 ھجم ےس ہی ںیتفص ےنیھچ اگ ںیم اےس ذعاب دفں اگ۔

نب صفح نب ایغث ایب اشمع، ااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت ادمح نب ویفس ازدی رمع ا :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ےک ایبؿ ںیمیسک ااسنؿ وک اہلل اعتیل یک رتمح ےس ان ادیم رکےن یک اممتعن

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 یسک ااسنؿ وک اہلل اعتیل یک رتمح ےس ان ادیم رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2184    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪، ابو٤ًزا٪ جونی حرضت ج٨سب :  راوی

ث٨ََا ُسَویُِس  ٩ًَِ ُج٨َِسٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ  َحسَّ َِٟحِونٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ  ٪َ ٔ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ َت٤ٔز ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ٌٔیٕس  َّی اہللُ ب٩ُِ َس  اہللٔ َػل

ًَُٔلٕ٪ َوإٔ٪َّ اہلَل  ٔ رٔفُ اہللُ ٟ ِِ ا٢َ َواہللٔ ََّل َي َٗ َث أَ٪َّ َرُجًّل  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ ًَُٔلٕ٪ ًَ ٔ ًَلَیَّ أَِ٪ ََّل أَُرِٔفَ ٟ َّی  َّٟٔذی َیَتأَل ا٢َ ٩ِ٣َ َذا ا َٗ الَی  ٌَ َت

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٠َ٤ًَََک أَِو  ًَُٔلٕ٪ َوأَِحَبِلُت  ٔ ُت ٟ ِس ُرََفِ َٗ ِّی  إٔن َٓ 



 

 

ام ا ہک اکی  ادی نب دیعس، رمتعم نب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین رضحت دنجب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس ےن رف

 آدیم ےن اہک اہلل یک مسق اہلل الفں آدیم یک ترفغت ںیہن رفامےئ اگ وت اہلل اعتیل ےن رفام ا وکؿ آدیم ےہ وج ریمے ابرے ںیم مسق اھکات

 ےہ ہک ںیم الفں آدیم یک ترفغت ںیہن رکفں اگ ںیم ےن الفں وک اعمػ رک د ا افر ںیم ےن اامعؽ اضن  رک دےئ  ا اسیج ہک رفام ا۔

  ادی نب دیعس، رمتعم نب امیلسؿ، اوبرمعاؿ وجین رضحت دنجب :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...زمکفرفں افر انمگومں یک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ںیم زمکفرفں افر انمگومں یک 

     2185    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس، حٔؽ ب٩ ٣یرسہ ًًلء، ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ اٟزَّ ًَلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ثَىٔی َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِح٩ٔ٤َ 

ًَلَی اہللٔ َِلَبَزَّظُ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ َٕ بٔاِِلَبَِوأب  ُٓو َث ٣َِس ٌَ ا٢َ ُربَّ أَِط َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ادی نب دیعس، صفح نب رسیمہ العء، نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

 تہب ےس رپادنگہ ابولں فاےل درفازفں ےس داکتھرے وہےئ ا ےس ںیہ ہک ارگ فہ اہلل ےک اامتعد رپ مسق اھک ںیل وت اہلل اعتیل اؿ یک مسق وک

 وپرا رک داتی ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنع ادی نب دیعس، صفح نب رسیمہ العء، نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولگ الہک وہیئگ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ولگ الہک وہیئگ

     2186    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ، ب٩ ٨ٌٗب، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ٩ِ أَ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔیطٔ 

٩ًَِ ُسَضیِ  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح 

َّی اہللُ  َٙ ََّل أَِزرٔی ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ ُضَو أَص٠َُُِٜض٥ِ  َٓ ا٢َ اٟزَُّج١ُ َص٠ََک ا٨َّٟاُض  َٗ ا٢َ إَٔذا  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   

 ٍٔ ِٓ َُٜض٥ِ بٔا٨َِّٟؼٔب أَِو أَص٠َُُِٜض٥ِ بٔاٟزَّ  أَص٠َِ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ الہک  دبع اہلل نب ہملسم، نب بنعق، امحد نب ہملس، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل

 وہ ےئگ وت فہ وخد اؿ بس ےس ز ادہ الہک وہےن فاال ےہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم، نب بنعق، امحد نب ہملس، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ولگ الہک وہیئگ ےنہک یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2187    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ، روح ب٩ ٗاس٥، اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ب٩ ٣د٠س، س٠امی٪ ب٩ بًل٢ سہی١ :  راوی

ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَحسَّ  أس٥ٔ ح و َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ َرِؤح ب٩ِٔ ا  ٍٕ ث٨ََا َخأُٟس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ٜٔی٥ٕ َحسَّ َ٪ ب٩ِٔ َح

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ا  ٌّ َ٪ ب٩ِٔ بًَٔل٢ٕ َج٤ٔی ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس 

ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع، رفح نب اقمس، ادمح نب امثعؿ نب میکح، نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ لیہس اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس 

 رطح رمفی ےہ۔

 ییحی نب ییحی، سیدی نب زر،ع، رفح نب اقمس، ادمح نب امثعؿ نب میکح، نب دلخم، امیلسؿ نب البؽ لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسحؿ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسحؿ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2188    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٗتیبہ ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ب٩ سٌس ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ یزیس ب٩  :  راوی

ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب ث٘فی یحٌی ب٩ سٌیس ابوبرک اب٩ ٣ح٤س ٤ًز ب٩ حز٦ ٤ًزہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی 

 ٨ًہا

 ٩ًَِ ٣َ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو َحسَّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َِّٟیٔث ب٩ِٔ َس ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح  ُٗتَِیَبُة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا  أٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ح و َحسَّ

ث٨ََا ٣ُحَ  ٌٔیٕس ح و َحسَّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َس ُض٥ِ  ًَِبَسةُ َوَیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ ک٠ُُّ ث٨ََا  ِٟ برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس ب٩ُِ ا َٟطُ ٤َّ ُى  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ٤َُثى

ٌٔیٕس أَِخبََرنٔی أَبُو برَِکٕ َوصَُو اب٩ُِ ٣َُح٤َّ  ُت یَِحٌَی ب٩َِ َس ٌِ فٔیَّ َس٤ٔ َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٤َِزَة َحسَّ ًَ ٕ أَ٪َّ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحز٦ِ ًَ ٔس ب٩ِٔ 

ُت َرُس  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَائَٔظَة َت ِت  ٌَ ََّضا َس٤ٔ ثَِتُط أ٧َ َّی َحسَّ َِٟحارٔ َحً و٢ُ ٣َا َزا٢َ ٔجبِرٔی١ُ یُؤػیىٔی بٔا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

ث٨ََّطُ  َٟیَُورِّ َُّط   َه٨ِ٨َُت أ٧َ

اہب یفقث ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ہبیتق دمحم نب رحم، ثیل، نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ینثم، دبعاول

 وک ییحی نب دیعس اوبرکب انب دمحم رمع نب زحؾ رمعہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس

 رکےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ےنامگؿ ایک ہک 

 

خی ت
ض

 

ت

رفامےت وہےئ انس ہک ربجالیئ ےھجم ہشیمہ زپفیس ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن یک 

 ہ زپفیس وک فارث انب دںی ےگ۔ف

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ہبیتق دمحم نب رحم، ثیل، نب دعس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب ینثم،  :  رافی

 دبعاولاہب یفقث ییحی نب دیعس اوبرکب انب دمحم رمع نب زحؾ رمعہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسحؿ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2189    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٦ ب٩ ْعوہ٤ًزو ٧اٗس ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، ہظا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ثَىٔی صَٔظا٦ُ ب٩ُِ ُْعِ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ِ

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

اس دنس ےس یھب دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رمعف اندق دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اشہؾ نب رعفہ 

 رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

 رمعف اندق دبعازعلسی نب ایب احزؾ، اشہؾ نب رعفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریمح اک ایبؿہلص  :   ابب

 زپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسحؿ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2190    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی یزیس ب٩ زریٍ ٤ًز اب٩ ٣ح٤س حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  وَُّل  َحسَّ ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  

َّطُ َسُیَورِّ  َّی َه٨ِ٨َُت أ٧َ َِٟحارٔ َحً ٥َ ٣َا َزا٢َ ٔجبِرٔی١ُ یُؤػیىٔی بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ثُطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 دیبع اہلل نب رمع وقارریی سیدی نب زر،ع رمع انب دمحم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 رکےت رےہ اہیں کت ہک ںیم ےن امگؿ ایک ہک فہ رقنعبی 

 

خی ت
ض

 

ت

ےن رفام ا ےھجم ربجالیئ ہشیمہ زپفیس ےک اسھت ااھچ ولسک رکےن یک 

 راث رقار دے دںی ےگ۔اےس ف

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی سیدی نب زر،ع رمع انب دمحم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ رکےن ےک ایبؿ ںیمزپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسح

     2191    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوکا١٣ جحسری اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ابوکا١٣ اسحاٚ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساٟؼ٤س ابو٤ًزا٪ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟحِحَسرٔ  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ِبُس َحسَّ ًَ ُٙ أَِخبََر٧َا  ا٢َ إِٔسَح َٗ ث٨ََا و  ا٢َ أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ َٗ  َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ یُّ َوإِٔسَح

 ٩ًَِ ا٣ٔٔت  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ َِٟحِونٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٤َسٔ ا ًَِبسٔ اٟؼَّ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ َّی أَبٔی ذَ  ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٓرٕ 

اصَِس ٔجَْرا٧ََک  ٌَ ثٔرِ ٣َائََضا َوَت ِٛ َ أ َٓ ّة  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَا أَبَا َذٓرٕ إَٔذا كََبِدَت ٣ََز  اہللُ 

حد ری ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ اوباکلم ااحسؼ دبعازعلسی نب دبعادمصل اوبرمعاؿ دبعاہلل نب اصتم رضحت اوب
خ 

ذر ریض اوباکلم 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اے اوبذر بج وت اسنل اکپےئ وت اس ےک وشرہب وک ز ادہ رک ےل افر اےنپ زپفیس 



 

 

 یک ربخ ریگی رک ےل۔

حد ری ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ اوباکلم ااحسؼ دبعازعلسی نب دبعادمصل اوبرمعاؿ دبعاہلل نب اصتم  :  رافی
خ 

رضحت اوبذر اوباکلم 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 زپفیس ےک اسھت نسح ولسک افر ااسحؿ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2192    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ازریص طٌبہ، ابوَکیب اب٩ ازریص طٌبہ، ابو٤ًزا٪ جونی ًبساہلل ب٩ ػا٣ت حرضت  :  راوی

 ابوزر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یِٕب َحسَّ  ث٨ََا أَبُو َُکَ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص أَِخبََر٧َا ُط ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص أَِخبََر٧َا ُط

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َخ٠ٔیلٔی َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ َِٟحِونٔیِّ  ا ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا ّٗ ٥َ أَِوَػانٔی إَٔذا كََبِدَت ٣ََز ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ثٔرِ ٣َائَُط ث٥َُّ ا٧ُِوزِ أَ  ِٛ َ أ َٓ ٕٖ زُو ٌِ أَٔػِبُض٥ِ ٨ِ٣َٔضا ب٤َٔ َٓ  ص١َِ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ ٔجَْرا٧َٔک 

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ادرسی ہبعش، اوبرکبی انب ادرسی ہبعش، اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبزر ریض اہلل اعتٰیل 

وشرہب وک ز ادہ رک ےل رھپ اےنپ زپفس ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے بیبح ےن ےھجم فتیص رفامیئ ہک بج وت اسنل اکپےئ وت اس ےک 

 ےک رھگ فاولں وک دھکی ےل افر اںیہن اس ںیم ےس یکین ےک اسھت جیھب دے۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ادرسی ہبعش، اوبرکبی انب ادرسی ہبعش، اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبزر ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الماقت ےک فتق دنخہ اشیپین ےس ےنلم ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 الماقت ےک فتق دنخہ اشیپین ےس ےنلم ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2193    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز ابوًا٣ز خزاز ابو٤ًزا٪ جونی ًبساہلل ب٩ ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  َِٟدزَّاَز  ىٔی ا ٌِ ٕ َي ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا َُشَّ ثَىٔی أَبُو  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ بٔی ٤ًِٔزَ َحسَّ  ٩ًَِ َِٟحِونٔیِّ  اَ٪ ا

ٖٔ َط  زُو ٌِ ٤َِٟ ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ ََّل َتِحْٔقَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لَٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ِو أَِ٪ َت٠َِقی أََخاَک بَٔوِجطٕ اٟؼَّ َٟ ِیّئا َو

 ٕٙ  ك٠َِ

ی امثعؿ نب رمع اوباعرم زخ

مع
مس

از اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن اوباسغؿ 

 .یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھجم ےس اراشد رفام ا یکین ںیم یسک یھب زیچ وک ریقح ہن وھجمس ارگہچ وت اےنپ اھبیئ ےس دنخہ اشیپین ےس یہ ےلم

ی امثعؿ نب رمع اوباعرم زخاز :  رافی

مع
مس

 اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وج رحاؾ اکؾ ہن وہ اس ںیم افسرش ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  افسرش ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیموج رحاؾ اکؾ ہن وہ اس ںیم

     2194    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، حٔؽ ب٩ ُیاث یزیس ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابو٣وسی :  راوی

ًَلٔیُّ  ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ  ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ٕ َوَح ب٩ُِ ٣ُِشضٔز

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلَی ُج٠ََشائٔطٔ  َب١َ  ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أََتاُظ كَأُٟب َحاَجٕة أَ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ُِتؤِ َٗ َٓ وا  ٌُ َٔ ٔف  اِط ِ٘ َِٟی َجزُوا َو

ًَلَی َٟٔشأ٪ ٧َبٔیِّطٔ ٣َا أََحبَّ   اہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، صفح نب ایغث سیدی نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک بج 

ںیم وموجد احرضنی یک رطػ وتمہج وہ رک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم وکیئ رضفرت دنم احرض وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ سلجم 

 اگ رفامےت ہک  م اس یک افسرش رکف ںیہمت وثاب د ا اجےئ اگ افر اہلل اعتیل اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک زابؿ رپ فیہ ہملک اجری رکفاےئ

 ےسج فہ دنسپ رکات وہاگ۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیساوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، صفح نب ایغث سیدی نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...یکین ولوگں یک تبحص اایتخر رکےن افر ربی مہ ینیشن ےس رپزیہ رکےن ےک بحتسم وہےن ےک ب

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ر رکےن افر ربی مہ ینیشن ےس رپزیہ رکےن ےک بحتسم وہےن ےک ایبؿ ںیمیکین ولوگں یک تبحص اایتخ

     2195    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، بزیس ب٩ ًبساہلل حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی   ٔ ظ ٩ًَِ َجسِّ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس َّی َطِیَبَة َحسَّ  َػل

ث٨ََا أَبُو أَُس  َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ َِٟض٤َِسانٔیُّ َوا٠َّٟ ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  ا٣ََة 

 َٛ ِؤئ  َِٟح٠ٔیٔص اٟشَّ أٟٔح َوا َِٟح٠ٔیٔص اٟؼَّ ٤ََّا ٣ََث١ُ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ِِٟٔشٔک َو٧َآٔٔذ ٣ُوَسی  َحا١ٔ٣ٔ ا

ا أَِ٪ یُِحٔذَیَک  ٤ِِٟٔشٔک إ٣َّٔ َحا١ُ٣ٔ ا َٓ  ٔ ْٜٔر َٚ  اِل ا أَِ٪ یَُِحٔ ٔ إ٣َّٔ ْٜٔر َبّة َو٧َآُٔذ اِل ا أَِ٪ َتحَٔس ٨ِ٣ُٔط رٔیّحا كَیِّ ََ ٨ِ٣ُٔط َوإ٣َّٔ ا أَِ٪ َتبَِتا َوإ٣َّٔ

ا أَِ٪ َتحَٔس رٔیّحا َخبٔیَثّة   ثَٔیابََک َوإ٣َّٔ

 اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ربدی نب دبعاہلل رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص

ہک آپ ےن رفام ا کین مہ نیشن افر ربے مہ نیشن یک اثمؽ وخوبش فاےل افر یٹھب دوھےنکن فاےل یک رطح ےہ سپ وخوبش فاال  ا وت ےھجت 

 فاال  ا وت ریتے ڑپکے الج ھچک ف ےس یہ اطع رک دے اگ  ا وت اس ےس رخدی ےل اگ فرہن وت اس ےس دمعہ وخوبش وت اپےئ اگ یہ افر یٹھب دوھےنکن

 دے اگ فرہن وت اس دبوب وک وت اپےئ یہ اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ نب ہنییع، ربدی نب دبعاہلل رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم ویٹیبں

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ےک اسھت نسح ولسک یک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ویٹیبں ےک اسھت نسح ولسک یک 

     2196    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابی برک ب٩ حز٦ ْعوہ ًبساہلل ب٩  ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗہزاز س٠ی٥ ب٩ س٠امی٪ ًبساہلل ٤ٌ٣ز، اب٩ طہاب ًبساہلل ب٩ :  راوی



 

 

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ بہزا٦ ابوبرک ب٩ اسحاٚ ابوی٤ا٪ طٌيی، زہزی، ًبساہلل ب٩ ابی برک ْعوہ ب٩ زبْر ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ِبُس  ًَ َ٪ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ُِٗضزَاَذ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی  َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٤َْز  ٌِ اہللٔ أَِخبََر٧َا ٣َ

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ثَىٔی  ًَائَٔظَة ح و َحسَّ  ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ َحز٦ِٕ  ًَ َٙ ٩ٔ ب٩ِٔ بِٔضَزا٦َ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح

ا َٗ َُٟض٤َا  ُى  ِٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ أَ٪َّ ُْعِ َوا٠َّٟ ثَىٔی  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ ََّل أَِخبََر٧َا أَبُو ا َوَة ب٩َِ اٟزُّبَِْر

َِٟت َجائَِتىٔی ا٣َِزأَْة  ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َُِْرَ ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ِ٠َ َتحِٔس ٨ًِٔسٔی َطِیّئا  َٓ َِٟتىٔی  َ َشأ َٓ ََٟضا  َضا اب٨ََِتأ٪  ٌَ َو٣َ

٥َِٟ َتأِک١ُِ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا  َش٤َِتَضا بََِْن اب٨َِتَِیَضا َو َ٘ َٓ أََخَذِتَضا  َٓ ًَِلِیُتَضا إٔیَّاَصا  َ أ َٓ  ٕ ٕ َواحَٔسة َجِت َواب٨ََِتاَصا َت٤َِزة رَخَ َٓ ا٣َِت  َٗ ث٥َُّ 

ًَلَیَّ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ  ََٓسَخ١َ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ثُِتطُ َحٔسیَثَضا  َحسَّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ِٟب٨ََأت ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٩ِ ابُِتلَٔی ٩ِ٣ٔ ا

َُٟط ٔستِّرا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ   َّ٩ ُٛ َِٟیض٩َّٔ  ٔ أَِحَش٩َ إ َٓ  بَٔظِیٕئ 

ؿ دبعاہلل رمعم، انب اہشب دبعاہلل نب ایب رکب نب زحؾ رعفہ دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد میلس نب امیلس

اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ یبعش، زرہی، دبعاہلل نب ایب رکب رعفہ نب زریب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے اپس 

 اس ےن ھجم ےس اماگن نکیل ریمے اپس اکی وجھکر ےک  اا ھچک ہن اھت ںیم ےن اکی تورت آیئ افر اس ےک رمہاہ اس یک دف ایٹیبں ںیھت

اےس فیہ اطع رک دی سپ اس ےن ےل رک اےس اینپ دفونں ویٹیبں وک میسقت رک ےک دے د ا افر اس ےن وخد ھچک ہن اھک ا رھپ ڑھکی وہیئ 

س رشتفی الےئ وت ںیم ےن آپ ےس اس یک اس رحتک وک ایبؿ افر فہ افر اس یک ایٹیبں یلچ ںیئگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپ

 ایک وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سج وک ویٹیبں ےک اسھت آزام ا ایگ افر اس ےن اؿ ےس ااھچ ولسک ایک وت فہ اس رمد ےک ےئل

 منہج ےس رپدہ وہں یگ۔

رمعم، انب اہشب دبعاہلل نب ایب رکب نب زحؾ رعفہ دبعاہلل نب دبعارلنمح نب دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد میلس نب امیلسؿ دبعاہلل  :  رافی

 زہباؾ اوبرکب نب ااحسؼ اوبامیؿ یبعش، زرہی، دبعاہلل نب ایب رکب رعفہ نب زریب اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ویٹیبں ےک اسھت نسح ولسک یک 

     2197    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، برک اب٩ ٣رض اب٩ ہاز اب٩ زیاز اب٩ ًباض ْعاک ب٩ ٣اٟک ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز سیسہ ًائظہ رضی  :  راوی

 ٨ہااہلل تٌالٰی ً



 

 

 ٕ ٔ أَ٪َّ زٔیَاَز ب٩َِ أَبٔی زٔیَاز َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ىٔی اب٩َِ ٣ُرَضَ  ٌِ ث٨ََا برَِکْ َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ثَُط  ًَیَّإغ َحسَّ  ٣َِولَی اب٩ِٔ 

ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ُث ٤ًََُز ب٩َِ  ُتطُ یَُحسِّ ٌِ أک ب٩ِٔ ٣َأٟٕک َس٤ٔ ََٟضا ْٔعَ ٜٔی٨َْة َتِح١ُٔ٤ اب٨ََِتِْٔن  َِٟت َجائَِتىٔی ٣ِٔش ا َٗ ََّضا  أ٧َ

ٔلَی ٓٔیَضا َت٤َِزّة َٟٔتأِک٠َُضَ  ِت إ ٌَ َٓ ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا َت٤َِزّة َوَر ًَِلِت ک١َُّ َواحَٔسة َ أ َٓ ٤ُِتَضا ثًََلَث َت٤ََزإت  ٌَ ِ أَك ِت َٓ َّ٘ َظ َٓ ٤َِتَضا اب٨ََِتاَصا  ٌَ اِسَتِل َٓ ا 

 َ ًَّٟٔی ک ٤َِزَة ا َّی اہللُاٟتَّ ِت َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ َّٟٔذی َػ٨َ ُت ا ََٓذََکِ ًَِحَبىٔی َطأ٧َُِضا  َ أ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧َِت تُزٔیُس أَِ٪ َتأِک٠ََُضا بَِی٨َُض٤َا   

َضا بَٔضا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َ٘ ًَِت َِٟح٨ََّة أَِو أَ ََٟضا بَٔضا ا ِس أَِوَجَب  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َ٘ َٓ 

، رکب انب رضم انب اہد انب ز اد انب ابعس رعاک نب امکل رمع نب دبعازعلسی دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ہبیتق نب دیعس

ےہ ہک ریمے اپس اکی نیکسم تورت اینپ دف ایٹیبں ااھٹےئ وہےئ آیئ ںیم ےن اےس نیت وجھکرںی دںی افر اس ےن اینپ دفونں 

ر دے دی افر اکی وجھکر وک اےنپ ہنم ںیم اھکےن ےک ےئل رھک ایل رھپ اس یک ڑلویکں ےن اس ویٹیبں ںیم ےس رہ اکی وک اکی اکی وجھک

ےس ہی وجھکر یھب اھکےن ےک ےئل بلط یک وت اس ےن اس وجھکر وک دف ڑکٹفں ںیم وتڑ رک اؿ دفونں وک دے د ا ےسج فہ وخد اھکےن اک ارادہ 

ےن اس ےک اس فاہعق وک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذرک ایک وت آپ ریتھک یھت ےھجم اس یک اس احتل ےن بجعتم رکد ا سپ ںیم 

 ےن رفام ا اس ےک اس لمع ےن اس ےک ےئل تنج وک فابج رکد ا ےہ افر منہج ےس اےس آزاد رک د ا۔

 یض اہلل اعتٰیل اہنعہبیتق نب دیعس، رکب انب رضم انب اہد انب ز اد انب ابعس رعاک نب امکل رمع نب دبعازعلسی دیسہ اعہشئ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ویٹیبں ےک اسھت نسح ولسک یک 

     2198    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٗس ابواح٤س ابوبرک ب٩ ا٧ص حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًزو ٧ :  راوی

٩ًَِ ًُبَیِ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اٟزُّبَِْرٔیُّ َحسَّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص 

 َٗ َِٟ٘ٔیا٣َ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ا َجاَئ یَِو٦َ ا َِ َّی َتِب٠ُ ًَا٢َ َجارٔیََتِْٔن َحً  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔة أ٧ََا َوصَُو ا٢َ 

طُ  ٌَ  َوَؿ٥َّ أََػابٔ

ےن رفام ا سج ےن دف ڑلویکں رمعف اندق اوبادمح اوبرکب نب اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

یک رپفرش یک اہیں کت ہک فہ اب غ وہںیئگ ںیم افر فہ  ماتم ےک دؿ اس رطح وہں ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ اویلگنں 

 وک الم رک اتب ا۔



 

 

 رمعف اندق اوبادمح اوبرکب نب اسن رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

     2199    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َس ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ُط ا٨َّٟاُر إَّٔلَّ َتٔح٠َّ  َت٤َشَّ َٓ َٟسٔ  َو ِٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ثًََلثَْة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ََّل ی٤َُوُت ِٔلََحٕس ٩ِ٣ٔ ا َٗ َش٥ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َ٘ ِٟ  َة ا

ٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج املسمؿ آدیم ےک نیت ےچب وفت وہ اجںیئ اےس آگ رصػ مسق وک وپرا رکےن ےک ےئل وھچےئ 

 یگ۔

 ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

     2200    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧ا ٗس زہْر ب٩ رحب سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبس ب٩ ح٤یس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی،  :  راوی

 ٣اٟک

َیاُ٪ ب٩ُِ ًُیَ  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو َ َحسَّ ث ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس ِی٨ََة ح و َحسَّ ٨َا 

ىَی َحسٔ  ٌِ ٔ ٣َأٟٕک َوب٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبٔس اٟزَّزَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ َیاَ٪ َواب٩ُِ َرآ ِٔ یثٔطٔ إَّٔلَّ أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ُس

َش٥ٔ  َ٘ ِٟ َة ا َی٠َٔخ ا٨َّٟاَر إَّٔلَّ َتٔح٠َّ َٓ 



 

 

رمعف ان دق زریہ نب رحب ایفسؿ نب ہنییع، دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، امکل اؿ اانسد ےس یھب ہی  اوبرکب نب ایب ہبیش،

 دحثی رمفی ےہ اہتبل رضحت ایفسؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک فہ رصػ مسق وک وپرا رکےن ےک ےئل منہج ںیم دالخ وہاگ۔

 ب ایفسؿ نب ہنییع، دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، امکلاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف ان دق زریہ نب رح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

     2201    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س سہی١، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل بٔیطٔ 

َتِحَتٔشَبطُ إَّٔلَّ  َٓ َٟٔس  َِٟو ٩َّ ثًََلثَْة ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ ََّل ی٤َُوُت ْٔلِٔحَسا ا٢َ ٨ِٟٔٔشَوة َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟت ا٣َِزأَْة ًَ ا َ٘ َٓ َِٟح٨ََّة   َزَخ٠َِت ا

 ِ ا٢َ أَِو اث٨َِِْٔن ٨ِ٣ُٔض٩َّ أَِو اث٨َِْ َٗ  ٔن یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 رپ ربص رکے یگ وت تنج ںیم ااصنر یک توروتں ےس رفام ا  م ںیم ےس سج یسک ےک یھب نیت ےچب وفت وہ اجںیئ ےگ افر فہ وثاب یک ادیم

دالخ وہیگ اؿ ںیم ےس اکی تورت ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ارگ دف رماجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ا دف )ینعی دف 

 ںیم یھب ایس رطح(۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم لیہس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

     2202    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

کا١٣ جحسری ٓـی١ ب٩ حشْن ابوًوا٧ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػبہانی ابوػاٟح ذٛوا٪ حرضت ابوسٌیس خسری رضی ابو :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِِلَِػ  ًَ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َحسَّ ـَ ُٓ َِٟحِحَسرٔیُّ  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ٩ًَِ أَبٔی َػ َحسَّ َواَ٪ َبَضانٔیِّ  ِٛ أٟٕح َذ



 

 

َِٟت َیا ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َرُسو٢َ اہللٔ ذََصَب اٟزَِّجا٢ُ  ٩ًَِ أَبٔی َس

٨َ٤ُِّ٠ا  ٌَ ٔشَک َیِو٣ّا ٧َأِتٔیَک ٓٔیطٔ ُت ِٔ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ َن  ١ِ ٌَ اِج َٓ ٩َ بَٔحٔسیثَٔک  ٌِ َٓاِجَت٤َ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٩َ َیِو٦َ  ٌِ ا٢َ اِجَت٤ٔ َٗ ٤ََّ٠ًََک اہللُ  ا  َّ٤٣ٔ

ا٢َ ٣َا ٨ِ٣ُٜٔ  َٗ ٤ََّ٠ًَطُ اہللُ ث٥َُّ  ا  ٤ََّ٠ُض٩َّ ٤٣َّٔ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََتاص٩َُّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٦ُ بََِْن یََسیَِضا ٩ِ٣ٔ َٓ سِّ َ٘ ٕ ُت ٩َّ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة

ا٢َ َو  َ٘ َٓ َِٟت ا٣َِزأَْة َواث٨َِِْٔن َواث٨َِِْٔن َواث٨َِِْٔن  ا َ٘ َٓ ََٟضا حَٔحابّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٟٔسَصا ثًََلثَّة إَّٔلَّ کَا٧ُوا  َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َواث٨َِِْٔن َواث٨َِِْٔن َواث٨َِِْٔن 

حد ری لیضف نب نیسح اوبتواہن، دبعارلنمح
خ 

 نب ایناہین اوباصحل ذوکاؿ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباکلم 

رفاتی ےہ ہک اکی تورت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رمد وت آپ یلص 

ر رک دںی اتہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اہلل ہیلع فملس ےس ااحدثی ےل ےئگ افر آپ اےنپ اپس ےس اکی دؿ امہرے ےئل یھب رقم

دختم ںیم احرض وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس فہ میلعت احلص رکںی وج اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اھکسیئ ےہ آپ یلص 

 فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م الفں الفں دؿ عمج وہا رکف سپ فہ عمج وہ ںیئگ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

افر اںیہن میلعت دی وج اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اھکسیئ ےھت رھپ رفام ا  م ںیم ےس وج تورت اےنپ ےس ےلہپ اےنپ نیت وچبں وک 

 ا افر دف افر دف افر دف ےک گ ےجی یگ وت فہ اس ےک ےئل منہج ےس رپدہ وہں ےگ اکی تورت ےن اہک افر دف افر دف افر دف وت ر اؽ اہلل ےن رفام

 ےیل یھب یہی اشبرت ےہ۔

حد ری لیضف نب نیسح اوبتواہن، دبعارلنمح نب ایناہین اوباصحل ذوکاؿ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
خ 

اوباکلم 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

     2203    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 انی٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اػبہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ  ب٩ُِ ٣ُ

ٔ ب٤ٔٔ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ اِِلَِػَبَضانٔیِّ فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُط  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ا  ٌّ ٨َاُظ َوَزاَزا َج٤ٔی ٌِ ِث١ٔ ٣َ

ِٟح٨َِٔث  وا ا ُِ ٥َِٟ یَِب٠ُ ا٢َ ثًََلثَّة  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث  ُت أَبَا َحاز٦ٕٔ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  اِِلَِػَبَضانٔیِّ 



 

 

ہبعش، دبعارلنمح نب ایناہین اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رضحت اوبرہریہ  دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، دیبع اہلل نب اعمذ ایب

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ہی یھب ےہ ہک نیت ا ےس ےچب وج ایھب کت اب غ ہن وہےئ وہں۔

  ایناہیندمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دبعارلنمح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 

     2204    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز ابی س٠ی١ حرضت ابوحشا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ َت٤ٔز ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ ًِلَی َوَت َ ًَِبسٔ اِِل ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٠ٔی١ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟشَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ     ٩ًَِ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ثٔی  ٤َا أ٧ََِت ٣َُحسِّ َٓ ِس ٣َاَت لَٔی اب٨َِأ٪  َٗ َُّط  ٠ُُِٗت ِٔلَبٔی صَُزیَِزَة إ٧ٔ ا٢َ  َٗ اَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔحٔسیٕث أَبٔی َحشَّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ًَا٣ٔ  اُرص٥ُِ َز َِ ٥ِ ٔػ ٌَ ا٢َ َن َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣َِوَتا٧َا  َُٔش٨َا  َیأُِخُذ بَٔثِوبٔطٔ تَُلیُِّب بٔطٔ أَِن َٓ ا٢َ أَبََویِطٔ  َٗ َِٟح٨َّةٔ یََت٠َقَّی أََحُسص٥ُِ أَبَاُظ أَِو  یُؽ ا

َّی یُِسخ٠َٔطُ  ًََٓل ی٨ََِتهٔی َحً ا٢َ  َٗ ًََٓل یَت٨ََاهَی أَِو  ٔة ثَِوبَٔک َصَذا  َٔ ٔ ٤َا آُخُذ أ٧ََا بَٔؼ٨ َٛ  ٔ ا٢َ بَٔیٔسظ َٗ َِٟح٨ََّة َوفٔی رَٔوا أَِو  یَةٔ اہللُ َوأَبَاُظ ا

٠ٔی١ٔ  ُسَویِسٕ  ث٨ََا أَبُو اٟشَّ ا٢َ َحسَّ َٗ 

ل رضحت اوباسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ 
ت 
سل

 ادی نب دیعس دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ایب 

ےس ایسی وکیئ دحثی ایبؿ رک ےتکس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ریمے دف ےچب وفت وہ ےئگ ںیہ وت ایک آپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ںیہ سج ےس امہرے دولں وک اےنپ وفت دشہ یک رطػ ےس یعبط وخیش لم اجےئ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک  ی اہں 

 ڑکپ وھچےٹ ےچب وت تنج ےک ڑپکے ںیہ اؿ ںیم ےس وج یھب اےنپ ابپ  ا اےنپ فادلنی ےس ےلم اگ وت اس ےک ڑپکے وک  ا اس ےک اہھت وک

ںیل ےگ اسیج ہک ںیم ریتے ڑپکے اک انکرہ ڑکپے وہےئ وہں فہ اس وک اس فتق کت ہن وھچڑے اگ بج کت ہک اہلل اےس افر اس 

 ےک ابپ وک تنج ںیم دالخ ہن رک دے اگ۔

ل رضحت اوباسحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ت 
سل

  ادی نب دیعس دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 



 

 

     2205    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس یحٌی اب٩ سٌیس تیِمًبیساہلل ب٩  :  راوی

 ٔ َِّیِٔمِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ اٟت ٌٔیٕس  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی َي ٌٔیٕس َحسَّ ث٨َٔیطٔ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َت ٩ِ٣ٔ و َحسَّ ٌِ َض١ِ َس٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ َو

 ُٔ ٥َ َطِیّئا تَُلیُِّب بٔطٔ أَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌَ ا٢َ َن َٗ ٩ًَِ ٣َِوَتا٧َا   َش٨َا 

دیبع اہلل نب دیعس ییحی انب دیعس یمیت اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ ہک اوہنں ےن اہک آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 وکیئ ایسی ابت  ین ےہ وج ںیمہ امہرے وفت دشاگؿ یک رطػ ےس وخش رک دے رضحت اوبرہریہ ےن اہک  ی اہں۔

 دیبعاہلل نب دیعس ییحی انب دیعس یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوسٌیس اطخ، ابوبرک حٔؽ اب٩ ُیاث ، ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُیاث،  :  راوی

 ك٠ٙ ب٩ ٣ٌاویہ، ابی زرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََ َحسَّ اُٟوا َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َوا٠َّٟ ٕ َوأَبُو َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ِْٔؽ َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ا َح

اؤیَ  ٌَ ٙٔ ب٩ِٔ ٣ُ ظٔ ك٠َِ ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا أَبٔی  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٨ُوَ٪ اب٩َِ َُٔیإث ح و َحسَّ ٌِ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َي ًَ َة ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر َة 

َِٟت یَ  ا َ٘ َٓ ََٟضا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔؼٔيٓیٕ  َّی اہللُ  ا٢َ أََتِت ا٣َِزأَْة ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٨ُِت َجزٔیز َٓ ِس َز َ٘ ٠َ َٓ َٟطُ  َُ اہللَ  ا ٧َٔيیَّ اہللٔ اِز

٨ِٔت ثًََلثَّة  َٓ ا٢َ َز َٗ ا٢َ  ثًََلثَّة  َٗ ٔ و  ظ ٩ًَِ َجسِّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٩ِ٣ٔ بَِی٨ٔض٥ِٔ  َٗ ِس اِحَتَوزِٔت بٔٔحَوإر َطسٔیٕس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ

َِٟحسَّ  وا ا ٥ِ یَِذَُکُ َٟ ٕٙ َو ٩ًَِ ك٠َِ ُٗوَ٪  َِٟبا  ا

 نب صفح نب ایغث، ب ق نب اعمفہی، ایب زرہع اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش، اوبرکب صفح انب ایغث ، رمع

نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت اےنپ ےچب وک ےل رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک 

 افر ںیم نیت وچبں وک دنف دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک قح ںیم اہلل ےس داع امںیگن

 رک یکچ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ےن رھپ منہج ےس اکی وبضمط دنبش ابدنھ یل ےہ آےگ دنس اک االتخػ ذرک ایک ےہ۔

نب اعمفہی،  اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش، اوبرکب صفح انب ایغث ، رمع نب صفح نب ایغث، ب ق :  رافی



 

 

 ایب زرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ؿ ںیمسج ےک ےچب وفت وہ اجںیئ افر فہ وثاب یک ادیم رپ ربص رکے اس یک 
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ٗتیبہ ب٩ سٌیس، زہْر ب٩ رحب، جزیز، ك٠ٙ ب٩ ٣ٌاویہ ابی ُیاث ابی زرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ٕب  ٌٔیٕس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َة ب٩ِٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر اؤیََة ا٨ََّٟدعٔیِّ أَبٔی َُٔیإث  ٌَ ٙٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٩ًَِ ك٠َِ ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔاب٩ِٕ  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجائَِت ا٣َِزأَْة إ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجزٔیز َِٟت یَا َرُسو ًَ ا َ٘ َٓ َضا  َُّط َيِظَتکٔی َٟ ٢َ اہللٔ إ٧ٔ

 ٩ًَِ ا٢َ ُزَصِْْر  َٗ ِس اِحَتَوزِٔت بٔحَٔوإر َطٔسیٕس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٨ُِت ثًََلثَّة  َٓ ِس َز َٗ ٠َِیطٔ  ًَ  ُٖ ِّی أََخا ٔن ٥ِ یَِذَُکِ اِل٨َُِٜیةَ َوإ َٟ ٕٙ َو   ك٠َِ

نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، ب ق نب اعمفہی ایب ایغث ایب زرہع

رفاتی ےہ ہک اکی تورت اےنپ ےچب وک ےل رک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی ہچب 

 ےن رفام ا قیقحت وت ےن رھپ منہج ےس اکی امیبر ےہ افر ںیم ڈریت وہں ویکہکن ںیم نیت وچبں وک دنف رک یکچ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 وبضمط دنبش ابدنھ یل ےہ۔

ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، ب ق نب اعمفہی ایب ایغث ایب زرہع نب رمعف نب رجری، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل بج یسک دنبے وک وبحمب رےھک وت ربجلیئ وک یھب اےس وبحمب ر ےنھ اک مکح رکےت ںیہ

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

نیم ںیم وبقمؽ انبےئ اجےن اہلل بج یسک دنبے وک وبحمب رےھک وت ربجلیئ وک یھب اےس وبحمب ر ےنھ اک مکح رکےت ںیہ افر آامسؿ فاےل اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ اےس ز

 ےک ایبؿ ںیم
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 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َزَة 

ُط ٔجبِرٔی١ُ ث٥َُّ ی٨َُازٔی  ُیٔحبُّ َٓ ا٢َ  َٗ أَحٔبَّطُ  َٓ ًَُٓل٧ّا  ِّی أُحٔبُّ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ًَا ٔجبِرٔی١َ  ًَِبّسا َز و٢ُ إٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ إَٔذا أََحبَّ  ُ٘ َی َٓ ٤َأئ  فٔی اٟشَّ

ِبّسا زَ ًَُٓل  ًَ َف  َِ بُو٢ُ فٔی اِِلَِرٔق َوإَٔذا أَبِ َ٘ ِٟ َٟطُ ا  ٍُ ا٢َ ث٥َُّ یُوَؿ َٗ ٤َأئ  ُیٔحبُُّط أَص١ُِ اٟشَّ َٓ أَحٔبُّوُظ  َٓ ِّی أُبُِِٔف ٧ّا  ٔن و٢ُ إ ُ٘ َی َٓ ًَا ٔجبِرٔی١َ 

 ٔ ٤َأئ إ ُط ٔجبِرٔی١ُ ث٥َُّ ی٨َُازٔی فٔی أَص١ِٔ اٟشَّ ـُ َٓیُِبِٔ ا٢َ  َٗ ُط  ـِ أَبِِٔ َٓ ٍُ ًَُٓل٧ّا  و٧َُط ث٥َُّ تُوَؿ ـُ َٓیُِبِٔ ا٢َ  َٗ وُظ  ـُ أَبِِٔ َٓ ًَُٓل٧ّا  ٪َّ اہلَل یُِبُِٔف 

اُئ فٔی اِِلَِرٔق  ـَ ِِ َب ِٟ ُط ا َٟ 

زریہ نب رحب، رجری، لیہس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل بج یسک 

ںیہ وت ربجالیئ وک الب رک رفامےت ںیہ ہک ںیم الفں ےس تبحم رکات وہں وت اےس وبحمب رھک رفام ا سپ ربجالیئ  دنبے ےس تبحم رفامےت

یھب اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ آامسؿ ںیم انمدی یک اجیت ےہ ہک اہلل اعتیل الفں ےس تبحم رکات ےہ  م یھب اس ےس تبحم رکف وت آامسؿ 

نیم ںیم اس ےک ےئل وبقم تی رھک دی اجیت ےہ افر بج یسک دنبے ےک ےئل وبقم تی رھک فاےل یھب اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ ز

دی اجیت ےہ ) فہ داین فاولں ےک ےیل وبقمؽ وہاجات ےہ( افر بج اہلل یسک دنبے ےس ضغب راتھک ےہ وت ربجالیئ وک الب رک رفامات ےہ ہک 

یھب اس ےس ضغب رےتھک ںیہ رھپ زنیم ںیم اس ےک ےئل دعافت ںیم الفں ےس ضغب راتھک وہں وت یھب اےس وغبمض رھک سپ ربجالیئ 

 رھک دی اجیت ےہ۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

انبےئ اجےن  دنبے وک وبحمب رےھک وت ربجلیئ وک یھب اےس وبحمب ر ےنھ اک مکح رکےت ںیہ افر آامسؿ فاےل اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ اےس زنیم ںیم وبقمؽاہلل بج یسک 

 ےک ایبؿ ںیم
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ی، ٗتیبہ ًبساٌٟزیز سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی ًبثر ًًلء ب٩ ٣شیب ہارو٪ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٗار :  راوی

 ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، ٣اٟک اب٩ ا٧ص، سہی١

ُٗتَِیَبُة َحسَّ  ا٢َ  َٗ ارٔیَّ َو َ٘ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٌِ َحسَّ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ىٔی ث٨ََا 

٤َُِٟشیَّٔب  ًَلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ًَِبثَْر  ثٔیُّ أَِخبََر٧َا  ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ َس َراَوِرزٔیَّ ح و َحسَّ ٌٔیٕس اٟسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ح و َحسَّ

 ٩ًَِ ُض٥ِ  ثَىٔی ٣َأْٟک َوصَُو اب٩ُِ أ٧ََٕص ک٠ُُّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَلٔئ ب٩ِٔ  اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ََُِْر أَ٪َّ َحٔسیَث ا  ٔ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز



 

 

ٔف  ِِ ِٟبُ َِٟیَص ٓٔیطٔ ذَِٔکُ ا ٤َُِٟشیَّٔب   ا

ر  العء نب ر بی اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، 

 

ت ی
ع

ی 

 

عئ

 

ش

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، ہبیتق دبعازعلسی دیعس نب رمعف ا

 د ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل انب ر بی یک دحثی ںیم ضغب اک ذرک ںیہن۔امکل انب اسن، لیہس اس اانس

ر  العء نب ر بی اہرفؿ نب دیعس ایلی انب  :  رافی

 

ت ی
ع

ی 

 

عئ

 

ش

ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، ہبیتق دبعازعلسی دیعس نب رمعف ا

 فبہ، امکل انب اسن، لیہس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ںیم وبقمؽ انبےئ اجےن اہلل بج یسک دنبے وک وبحمب رےھک وت ربجلیئ وک یھب اےس وبحمب ر ےنھ اک مکح رکےت ںیہ افر آامسؿ فاےل اس ےس تبحم رکےت ںیہ رھپ اےس زنیم

 ےک ایبؿ ںیم

     2210    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس یزیس ب٩ ہاور٪ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوس٤٠ہ ٣اجظو٪ سہی١ ب٩ ابی ػاٟح :  راوی

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ُِ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی  َحسَّ ٤َِٟأجُظوُ٪  أَبٔی َس٤َ٠ََة ا

 ٔ ا٦َ ا٨َّٟاُض ی٨َُِوزُوَ٪ إ َ٘ َٓ ٤َِِٟؤس٥ٔ  ًَلَی ا ٔ َوصَُو  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبٔس ا ٤َزَّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٓ َة  َٓ َز ٌَ ٨َّا بٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ِّی أََری اہللَ َػأٟٕح  ٔن ٠ُِت ِٔلَبٔی یَا أَبَٔت إ ُ٘ َٓ َِٟیطٔ 

ُت أَ  یُٔحبُّ ٤ًََُز ب٩َِ  ٌِ ا٢َ بٔأَبٔیَک أ٧ََِت َس٤ٔ َ٘ َٓ ٠ُُٗؤب ا٨َّٟأض  ُِٟحبِّ فٔی  َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا ٠ُُِٗت ٤َٟٔا  ا٢َ َو٣َا َذاَک  َٗ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ بَا صَُزیَِزَة ًَِبٔس ا

٩ًَِ ُسَضِی١ٕ   ٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث   یَُحسِّ

رمعف اندق سیدی نب اہفرؿ دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس اموشجؿ لیہس نب ایب اصحل ےس رفاتی ےہ ہک مہ رعہف ںیم ےھت ہک رضحت 

رمع نب دبعازعلسی زگرے افر فہ اریم جح ےھت وت ولگ اںیہن دےنھکی ےک ےئل ڑھکے وہ ےئگ ںیم ےن اےنپ ابپ ےس اہک ااب اجؿ ریما ایخؽ 

یل رمع نب دبعازعلسی ےس تبحم رکات ےہ اوہنں ےن اہک سک فہج ےس ںیم ےن اہک ولوگں ےک دولں ںیم اؿ یک تبحم وہےن ےہ ہک اہلل اعت

یک فہج ےس وت اوہنں ےن اہک ےھجت ریتے ابپ یک مسق  م ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک دحثی  ین وہیگ رھپ رجری ک  

 لیہس یک رطح دحثی ایبؿ یک۔

 ف اندق سیدی نب اہفرؿ دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس اموشجؿ لیہس نب ایب اصحلرمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماؾ رفوحں ےک عمتجم امجوتعں ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  عمتجم امجوتعں ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم ماؾ رفوحں ےک

     2211    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ب٩ سہی١ حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُسَضِی١ٕ 

 َٕ َٕ َو٣َا َت٨َاََکَ ٨ِ٣َٔضا اِخَت٠َ َٖ ٨ِ٣َٔضا ائَِت٠َ اَر ٌَ ٤َا َت َٓ ا٢َ اِِلَِرَواُح ُج٨ُوْز ٣َُح٨ََّسْة  َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

وبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رفںیح عمتجم ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم نب لیہس رضحت ا

 امجںیتع ںیھت نج اک اکی دفرسے ےس اعترػ وہا اؿ ںیم تبحم وہیئگ افر نج اک اعترػ ںیہن وہا اؿ ںیم االتخػ رےہ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم نب لیہس رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ رفوحں ےک عمتجم امجوتعں ںیم وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2212    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بزٗا٪ یزیس ب٩ اػ٥ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہْر ب٩ رحب، ٛثْر ب٩ ہظا٦ جٌرف ب٩  :  راوی

 َ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ اِِل اَ٪ َحسَّ َٗ رَفُ ب٩ُِ بُزِ ٌِ ث٨ََا َج ٕ َحسَّ ثْٔرُ ب٩ُِ صَٔظا٦ َٛ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة بَٔحٔسیٕث َحسَّ َػ٥ِّ 

 َٛ ازُٔ٪  ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض ٣َ َٗ طُ  ٌُ َٓ ُضوا َواِِلَِرَواُح َیزِ ُ٘ َٓ ٔ إَٔذا  َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ خَٔیاُرص٥ُِ فٔی اِْلِٔسًَل٦ صَٔب خَٔیاُرص٥ُِ فٔی ا ةٔ َواٟذَّ َـّ ٔٔ ِٟ ازٔٔ٪ ا ٌَ ٤َ

 َٕ َٕ َو٣َا َت٨َاََکَ ٨ِ٣َٔضا اِخَت٠َ َٖ ٨ِ٣َٔضا ائَِت٠َ اَر ٌَ ٤َا َت َٓ  ُج٨ُوْز ٣َُح٨ََّسْة 

نب امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رموفع رفاتی ےہ ہک ولگ  زریہ نب رحب، ریثک نب اشہؾ رفعج نب رباقؿ سیدی

اکںین ںیہ اؿ یک اجتیلہ ںیم اےھچ ولگ امالؾ ںیم یھب اےھچ ںیہ ہکبج فہ دھجمسار ںیہ افر رفںیح  اچدنی افر  اےن یک اکونں یک رطح

 نج وک اعترػ ںیہن وہا اؿ ںیم االتخػ رےہ اگ۔ابمہ امجںیتع ںیھت نج اک اکی دفرسے ےس اعترػ وہا اؿ ںیم تبحم وہیئگ افر 

 ریہ نب رحب، ریثک نب اشہؾ رفعج نب رباقؿ سیدی نب امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیمآدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس 

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2213    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ٣اٟک اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٩ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠َِحَ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َأْٟک  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحسَّ َة 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ا  ابٔیًّ ََٟضا  أَِْعَ ًَِسِزَت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا أَ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ًَُة  ا ٣ًََی اٟشَّ

ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ا٢َ أ٧ََِت ٣َ َٗ ا٢َ حُبَّ اہللٔ َوَرُسؤٟطٔ  َٗ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امکل ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعت

داہییت ےن ر اؽ اہلل ےس رعض ایک  ماتم بک وہیگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ےن اس ےک ےئل ایک ایتری یک ےہ اس 

 ےہ۔ےن رعض ایک اہلل افر اس ےک ر اؽ یک تبحم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اںیہن ےک اسھت وہاگ نج ےس تبحم راتھک 

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امکل ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیمآدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ 

     2214    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اب٩ ابی ٤ًزو زہْر سٔیا٪ ب٩ زہْر حرضت  :  راوی

 ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَ  ٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َو َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ٕب َو٣َُح٤َّ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ٕ بٔی َطِیَبَة َو ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ا٠َّٟ

ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ًََی اٟشَّ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ ٥ِ٠َ یَِذَُکِ َٗ َٓ ََٟضا  ًَِسِزَت  ا٢َ َو٣َا أَ َٗ ُة  ًَ ا

ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  أ٧ََِت ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ٜٔىِّی أُحٔبُّ اہللَ َوَرُسو ا٢َ َوَل َٗ بّْٔرا  َٛ 

 اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ایب رمعف زریہ ایفسؿ نب زریہ رضحت اسن ریض اہلل



 

 

ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ  ماتم بک وہیگ آپ ےن رفام ا وت ےن اس ےک ےیل ایک ایتری رک 

ریھک ےہ اس ےن یسک ڑبے لمع اک ذرک ہن ایک افر رعض ایک ہکلب ںیم اہلل افر اس ےک ر اؽ ےس تبحم رکات وہں آپ ےن رفام ا رھپ وت 

  نج ےس تبحم رکات ےہ۔اںیہن ےک اسھت وہاگ

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ایب رمعف زریہ ایفسؿ نب زریہ رضحت اسن ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ہلص ریمح :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2215    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔیطٔ  ٚٔ أَ  َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ًَِبْس أَِخبََر٧َا َو ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٤َْز  ٌِ ِخبََر٧َا ٣َ

َّی  أب أَتَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِْعَ ا٢َ ٣َا اٟزُّصِزٔیِّ َحسَّ َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ٔسی ِٔ ٠َِیطٔ َن ًَ ٕ أَِح٤َُس  ثْٔر َٛ ََٟضا ٩ِ٣ٔ  ًَِسِزُت   أَ

دمحم نب راعف دبع نب دیمح دبع انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک داہیت 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا ابح  دحثی ایس رطح ذرک یک اس ںیم اس رطح ےہ ہک اس ےن ےس اکی آدیم ر اؽ ا

 رعض ایک ںیم ےن اس ےک ےئل اینت ز ادہ ایتری ںیہن یک سج رپ ںیم اےنپ آپ یک رعتفی رکفں۔

 نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف دبع نب دیمح دبع انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت اسن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2216    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ ًتکی ح٤از اب٩ زیس ثابت ب٩ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ٔلَی َحسَّ ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ  ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 



 

 

َّی ا ا٢َ حُبَّ اہللَٔرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ًَةٔ  ا ًَِسِزَت ٠ٟٔشَّ ا٢َ َو٣َا أَ َٗ ُة  ًَ ا ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ًََی اٟشَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َوَرُسؤٟطٔ  ہللُ 

ِو٢ٔ ا٨َّٟ  َٗ ّحا أََطسَّ ٩ِ٣ٔ  َس اِْلِٔسًَل٦ٔ رَفَ ٌِ ِح٨َا َب ٤َا رَفٔ َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ََّک ٣َ َٓإ٧ٔ ا٢َ  ََّک َٗ إ٧ٔ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ُض٥ِ  ٌَ وَ٪ ٣َ ُٛ أَِرُجو أَِ٪ أَ َٓ َُٟط َوأَبَا برَِکٕ َو٤ًََُز  أ٧ََا أُحٔبُّ اہلَل َوَرُسو َٓ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  ٤ًَِأٟض٥ِٔ  ٣َ َ ١ِ٤ًَِ بٔأ ٥ِ أَ َٟ  َوإِٔ٪ 

ی امحد انب زدی اثتب نب رضحت اسن

ک

 

عت

نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہ رک  اوبرعیب 

رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ  ماتم بک وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ےن  ماتم ےک ےئل ایک ایتری رک ریھک ےہ اس ےن 

ںیہن ےک اسھت وہاگ نج ےس وت تبحم راتھک ےہ اسن ےتہک رعض ایک اہلل افر اس ےک ر اؽ یک تبحم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ا

ںیہ ںیمہ امالؾ ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک وقؽ وت اںیہن ےک اسھت وہاگ نج ےس وت تبحم راتھک ےہ ےس ڑبھ رک افر یسک ابت یک 

  وہیئ اسن ےن اہک سپ ںیم اہلل افر اس ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس افر اوب
 
ہ

 

ت

رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ف رمع ےس تبحم راتھک ز ادہ وخیش 

 وہں افر ادیم رکات وہں ہک ںیم اںیہن ےک اسھت وہں اگ ارگہچ ںیم ےن اؿ سک ے اامعؽ ںیہن ےئک۔

ی امحد انب زدی اثتب نب رضحت اسن نب امکل :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2217    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبیس اِٟبری جٌرف ب٩ س٠امی٪ ثابت ب٩ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟ :  راوی

٩ًَِ أَ  ِٟب٨َُانٔیُّ  ث٨ََا ثَابْٔت ا َ٪ َحسَّ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا َج بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٧َٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

 ُ أ٧ََا أ َٓ ِو٢َ أ٧ََٕص  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ  َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو َسظُ اہللُ  ٌِ  حٔبُّ َو٣َا َب

 ر ی رفعج نب امیلسؿ اثتب نب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس
ی

 

نع
 دمحم نب دیبع ا

 ۔ایس رطح دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک نکیل اس دنس ںیم رضحت اسن اک وقؽ ںیم اؿ ےس تبحم رکات وہں افر اس ےک دعب فاال ںیہن

 ر ی رفعج نب امیلسؿ اثتب نب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ی

 

نع
 دمحم نب دیبع ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیمآدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس 



 

 

     2218    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ٨٣ؼور سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ِسَح

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا أ٧ََا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ٔس َحسَّ ٌِ َِٟح ٠َ٘ٔی٨َا َخارَٔجِْٔن  ب٩ِٔ أَبٔی ا َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ٩ِ٣ٔ ا

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُة  ًَ ا ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣ًََی اٟشَّ َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔٔس  ةٔ ا ا٢َ  َرُجًّل ٨ًَِٔس ُسسَّ َٗ َضا  َٟ ًَِسِزَت  ٥َ ٣َا أَ َوَس٠َّ

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َ  َٗ َٜأَ٪َّ اٟزَُّج١َ اِسَتکَاَ٪ ث٥َُّ  َٟطُ َٓ ٜٔىِّی أُحٔبُّ اہلَل َوَرُسو ٕة َوَل َٗ بَْٔر َػًَلةٕ َوََّل ٔػَیا٦ٕ َوََّل َػَس َٛ َضا  َٟ ًَِسِزُت  ا أَ

ٍَ ٩ِ٣َ أَِحبَِبَت  َٓأ٧ََِت ٣َ ا٢َ  َٗ 

فاتی امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر اسمل نب ایب دعج رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

ےہ ہک ںیم افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ےس  لک رےہ ےھت مہ دجسم یک وچٹھک رپ اکی آدیم ےس ےلم اس ےن رعض ایک اے 

اہلل ےک ر اؽ  ماتم بک وہیگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ےن اس ےک ےئل ایک ایتری رک ریھک ےہ ہی نس رک اس آدیم رپ 

 رھپ اس ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن اس ےک ےئل امنزںی افر رفزے افر دصہق فریغہ وت ز ادہ ایتر ںیہن اخومیش اھچ یئگ

 ےیک اہتبل اہلل افر اس ےک ر اؽ ےس تبحم رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اںیہن ےک اسھت وہاگ نج ےس تبحم راتھک ےہ۔

 ؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر اسمل نب ایب دعج رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش ااحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمآدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایب

     2219    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ًبساٌٟزیز يظرکی، ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ جب٠ہ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس حرضت  :  راوی

 ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

زٔی ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ُس ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٔو َحسَّ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ َجَب٠ََة أَِخبََرنٔی أَبٔی  ًَ ث٨ََا  َِٟیِظرُکٔیُّ َحسَّ ٔ ا ز

 ٔ ٥َ ب٨َِٔحؤظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔس  ٌِ َِٟح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا  ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

ز ی، دبعاہلل نب امثعؿ نب ہلبج، ہبعش، رمعف نب رمہ، اسمل نب ایب دعج رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب ییحی نب دبع
ک

 

 س
ت

ازعلسی 



 

 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک یلہپ دحثی ایس رطح اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

ز ی، دبعاہلل نب امثعؿ نب ہلبج، ہبعش، رمعف نب  :  رافی
ک

 

 س
ت

رمہ، اسمل نب ایب دعج رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ییحی نب دبعازعلسی 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2220    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوُشا٪ ٣شٌِم ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ اب٩  :  راوی

 ہظا٦ ابوٗتازہ، ا٧ص

 ُ٤ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧ََٕص ح و َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ث٨ََا  رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ َثى

َّی ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ ُت أََنّشا ح و َحسَّ ٌِ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ىٔی اب٩َِ  َحسَّ ٌِ اْذ َي ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ

 ٔ ثَىٔی أَب َِٟحٔسیٔث صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ  ی 

ی دمحم نب ینثم، اعمذ انب اشہؾ اوباتقدہ، اسن، اس دنس

م
سع
م

 ےس ہبیتق اوبتواہن، اتقدہ، ، انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباسغؿ 

 یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

ی دمحم نب ینثم، اعمذ انب اشہؾ اوباتقدہ، اسن :  رافی

م
سع
م

 ہبیتق اوبتواہن، اتقدہ، انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 ھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیمآدیم اک ایس ےک اس

     2221    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساہلل :  راوی  ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، حرضتً 

ُٙ أَِخبَرَ  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ٧َا و 

ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ َٕ َتزَی فٔی َرُج١ٕ أََحبَّ َوائ١ٕٔ  ِی َٛ  

 ِٙ ا َی٠َِح َّ٤َٟ ِو٣ّا َو ٍَ ٩ِ٣َ أََحبَّ  َٗ ٤َِٟزُِئ ٣َ ٥َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  بٔض٥ِٔ 



 

 

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم 

ہیلع فملس اس آدیم ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ وج یسک وقؾ ےس تبحم وت راتھک  احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل

 وہں نکیل اؿ کت چنہپ ہن اتکس وہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آدیم ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2222    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ًسی، برش ب٩ خاٟس ٣ح٤س اب٩ جٌرف طٌبہ، اب٩ ٤٧ْر ابوجواب س٠امی٪ ب٩ َق٦  ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار :  راوی

 ابووائ١ حرضت ًبساہلل

ث٨َٔیطٔ برِٔشُ ب٩ُِ َخا ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ىٔ َحسَّ ٌِ ْس َي ی اب٩َِ ٟٕٔس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

ُ٪ ب٩ُِ ََقِ  ث٨ََا ُس٠َامِیَ أب َحسَّ َِٟحوَّ ث٨ََا أَبُو ا ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  رَفٕ لِٔکَ ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ َج  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ا  ٌّ ٦ٕ َج٤ٔی

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔثِ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٠ٔطٔ ٩ًَِ 

دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ایب دعی، رشب نب اخدل دمحم انب رفعج ہبعش، انب ریمن اوبوجاب امیلسؿ نب رقؾ اوبفالئ رضحت دبعاہلل یبن 

 یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی رکےت ںیہ۔

انب ریمن اوبوجاب امیلسؿ نب رقؾ اوبفالئ رضحت  دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ایب دعی، رشب نب اخدل دمحم انب رفعج ہبعش، :  رافی

 دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 آدیم اک ایس ےک اسھت وہاگ سج ےس فہ تبحم رےھک اگ ےک ایبؿ ںیم

     2223    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ ٣ح٤س ب٩ ًبیس ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت ابو٣وسی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اؤیََة ح و ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُس ب٩ُِ  َحسَّ اؤیََة َو٣َُح٤َّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َحسَّ



 

 

َذ  َٓ ٥َ َرُج١ْ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی   ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ٩ًَِ ًُبَِیٕس   ٕ ََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز

٤ًَِٔع  َ  اِِل

یب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، اوباعمفہی دمحم نب دیبع اشمع، قیقش رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرکب نب ا

 ےہ ہک اکی آدیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا ابح  دحثی ابمرہک زگر یکچ ےہ۔

 اوباعمفہی دمحم نب دیبع اشمع، قیقش رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کین آدیم یک رعتفی وہان اس ےک ےئل اشبرت وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب

 فی وہان اس ےک ےئل اشبرت وہےن ےک ایبؿ ںیمکین آدیم یک رعت

     2224    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم ابوربیٍ ابوکا١٣ جحسری ٓـی١ ب٩ حشْن یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس ابی ٤ًزا٪ جونی  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َٗ حَ  ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َوا٠َّٟ ـَ ُٓ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ا٢َ سَّ َٗ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا و 

ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ أ٪ َحسَّ َّی اِْلََخَ ا٢َ ٗٔی١َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ب٩ِٔ اٟؼَّ

ا٢َ ت٠َِٔک  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٔ َوَیِح٤َُسُظ ا٨َّٟاُض  َِٟدِْر ١َ٤َ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیَِت اٟزَُّج١َ َي ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  اہللُ  ی ا  ًَأج١ُ برُِشَ

حد ری لیضف نب نیسح ییحی نب ییحی، امحد نب زدی ایب رمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ییحی نب ییحی یمیمت اوبرعیب اوباک
خ 

لم 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےس رعض ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس آدیم ےک ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ وج 

 پ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی ومنم یک وفری اشبرت ےہ۔کین اامعؽ رکے افر اس رپ ولگ اس یک رعتفی رکںی آ

حد ری لیضف نب نیسح ییحی نب ییحی، امحد نب زدی ایب رمعاؿ وجین دبعاہلل نب اصتم رضحت  :  رافی
خ 

ییحی نب ییحی یمیمت اوبرعیب اوباکلم 

 اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہلص ریمح اک ایبؿ :   ابب



 

 

 کین آدیم یک رعتفی وہان اس ےک ےئل اشبرت وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2225    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ًبساٟؼ٤س ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب :  راوی

 اسحاٚ نرض طٌبہ، ابو٤ًزا٪ جونی ح٤از ب٩ زیس

إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ ح و َحسَّ ٩ًَِ َوٛٔی ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َحسَّ

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  ُٙ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ک٠ُُّ ث٨ََا إِٔسَح ٤َسٔ ح و َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ ثَىٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى َِٟحِونٔیِّ  ب٩ُِ ا ٤ًَِٔزاَ٪ ا

ًَبِ  ََُِْر  َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ازٔ ب٩ِٔ َزیِٕس ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ  ًَِبسٔ بٔإِٔس٨َازٔ َح٤َّ ٠َِیطٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ًَ ٤َٔس َویُٔحبُّطُ ا٨َّٟاُض  ٔس اٟؼَّ

ازْ  ا٢َ َح٤َّ َٗ ٤َا  َٛ ٤َٔس َویَِح٤َُسُظ ا٨َّٟاُض   اٟؼَّ

د نب اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب ینثم دبعادمصل ااحسؼ رضن ہبعش، اوبرمعاؿ وجین امح

اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اکی رفاتی ںیم ےہ ہک ولگ اس ےس تبحم رکےت ںیہ افر اس یک رعتفی زدی اؿ 

 رکےت ںیہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، فعیک، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، دمحم نب ینثم دبعادمصل ااحسؼ رضن ہبعش، اوبرمعاؿ وجین  :  رافی

 امحد نب زدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ : ابب

 ...ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ؽ

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیمااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک اف
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ہ٤سانی ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، ا٤ًع، زیس ب٩ وہب،  :  راوی

 حرضت ًبساہلل



 

 

 ُ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ اؤیََة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َٟطُ و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُى  ِٔ َِٟض٤َِسانٔیُّ َوا٠َّٟ  ا

٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ َو  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل اُٟوا َحسَّ َٗ  ٍْ اؤَیَة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبٔی َوأَبُو ٣ُ َّی اہللُ َحسَّ ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ صِٕب 

 ُ ٌَْٔن َیِو٣ّا ث طٔ أَِرَب ُط فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ ُ٘ ٍُ َخ٠ِ ٥ِ یُِح٤َ ُٛ ُٚ إٔ٪َّ أََحَس ٤َِِٟؼُسو ُٚ ا ٔ از ٥َ َوصَُو اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ّة ٣ِٔث١َ ًَ َ٘ ٠َ ًَ َٔک  ٥َّ یَُٜوُ٪ فٔی ذَٟ

َٜ َذَٟٔک ث٥َُّ یَُٜ  ٔ ٍٔ ک٤َٔ٠َإت ب ُُٔذ ٓٔیطٔ اٟزُّوَح َویُِؤ٣َزُ بٔأَِربَ َی٨ِ َٓ ٠َ٤َُِٟک  ّة ٣ِٔث١َ َذَٟٔک ث٥َُّ یُزَِس١ُ ا َِ ـِ ِتٔب رِٔزٗٔطٔ َوأََج٠ٔطٔ وُ٪ فٔی َذَٟٔک ٣ُ

١ٔ٤َ أَصِ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٟ  ٥ِ ُٛ َُِْرُُظ إٔ٪َّ أََحَس ََٟط  ٔ َّٟٔذی ََّل إ َوا َٓ ٌٔیْس  ٠٤َٔطٔ َوَطقٔیٌّ أَِو َس ًَ َْ َو َّی ٣َا یَُٜوُ٪ بَِی٨َطُ َوبَِی٨ََضا إَّٔلَّ ذَٔرا َِٟح٨َّةٔ َحً ١ٔ ا

١ٔ٤َ أَص١ِٔ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٟ  ٥ِ ُٛ َیِسُخ٠َُضا َوإٔ٪َّ أََحَس َٓ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  ٠َِیطٔ اِل ًَ  ُٙ ٔ َیِشب َّی ٣َا یَُٜوُ٪ بَِی٨َطُ َٓ  ا٨َّٟارٔ َحً

َیِسُخ٠َُضاَوبَِی٨ََضا إَّٔلَّ ذَٔر  َٓ َِٟح٨َّٔة  ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ١ُ٤َ بٔ ٌِ َی َٓ َٜٔتاُب  ٠ًََِیطٔ اِل  ُٙ ٔ َیِشب َٓ  َْ  ا

 این اوباعمفہی فعیک، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعاہلل ےس 
 
اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ہ

ملس ےن رفام ا  م ںیم ےس رہ اکی اک ہفطن اس یک امں ےک ٹیپ ںیم اچسیل دؿ رفاتی ےہ ہک اصدؼ ف دصمفؼ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

اک  عمج راتہ ےہ رھپ ایس ںیم امج وہا وخؿ اینت دمت راتہ ےہ رھپ رفہتش اجیھب اجات ےہ وج اس ںیم رفح وھپاتکن ےہ افر اےس اچر املکت ےنھکل

س ذات یک مسق سج ےک  اا وکیئ وبعمد ںیہن ےب کش  م ںیم ےس وکیئ الہ مکح د ا اجات ےہ اس اک رزؼ، رمع، لمع افر یقش  ا دیعس وہان ا

تنج ےک لمع رکات راتہ ےہ اہیں کت ہک اس ےک افر تنج ےک درایمؿ اکی اہھت اک افہلص رہ اجات ےہ وت اس رپ دقتری اک اھکل وہا اغبل 

ےہ افر  م ںیم ےس وکیئ الہ منہج سک ے اامعؽ رکات راتہ ےہ اہیں آاجات ےہ افر فہ الہ منہج اک اس لمع رک اتیل ےہ افر منہج ںیم دالخ وہ اجات 

کت ہک اس ےک افر منہج ےک درایمؿ اکی اہھت اک افہلص رہ اجات ےہ وت اس رپ دقتری اک اھکل وہا اغبل آاجات ےہ افر فہ الہ تنج فاال لمع 

 رک اتیل ےہ افر تنج ںیم دالخ وہ اجات ےہ۔

 این اوباعمفہی فعیک، اشمع، زدی نب فبہ، رضحت دبعاہللاوبرکب نب ایب ہبیش، اوب :  رافی
 
 اعمفہی فعیک، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک
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ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ابوسٌیس اطخ  :  راوی

 د ا٤ًعوٛیٍ، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ ب٩ ححا

َِٟح٤ٔیٔس ح و َحسَّ  ًَِبٔس ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح



 

 

 ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس َبُة  ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ح و َحسَّ

 ٔ ٍُ ف ٥ِ یُِح٤َ ُٛ َٙ أََحٔس ٍٕ إٔ٪َّ َخ٠ِ ا٢َ فٔی َحٔسیٔث َوٛٔی َٗ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ  َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  أد ک٠ُُّ َِٟححَّ ِی٠َّة و ب٩ُِ ا َٟ ٌَْٔن  طٔ أَِرَب ی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ

ا٢َ  ٌَْٔن َٗ ٕ َؤًیَسی أَِرَب ا فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ٌَْٔن َیِو٣ّا َوأ٣ََّ ِی٠َّة أَِرَب َٟ ٌَْٔن  َبَة أَِرَب ٌِ ٩ًَِ ُط اذٕ  ٌَ  یَِو٣ّافٔی َحسٔیٔث ٣ُ

ایب امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری نب دبعادیمحل ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اوبدیعس اجش فعیک، دیبع اہلل نب اعمذ 

ہبعش نب اجحج اشمع، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ رفؼ ہی ےہ ہک فعیک یک رفاتی ںیم ےہ  م ںیم ےس رہ اکی یک قیلخت اس 

یک امں ےک ٹیپ ںیم اچسیل راںیت وہیت ےہ ہبعش یک رفاتی ںیم اچسیل دؿ  ا اچسیل رات ےہ رجری افر ٰیسیع یک رفاتی ںیم اچسیل 

 دؿ ذموکر ںیہ۔

ؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری نب دبعادیمحل ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اوبدیعس اجش فعیک، دیبعاہلل نب امثع :  رافی

 اعمذ ایب ہبعش نب اجحج اشمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیمااسن
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حرضت حذئہ رضی  ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز اب٩ زی٨ار ابی كٔی١ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ اسیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى َّٔلب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ُس

 َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ ًَلَی ازٔی٨َإر  ٠َ٤َُِٟک  ا٢َ یَِسُخ١ُ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َة ب٩ِٔ أَٔسیٕس یَِب٠ُ َٔ ٩ًَِ حَُذِي َس ِی١ٔ  ٌِ ةٔ َب َٔ ِل ُّ٨ٟ

و٢ُ یَا َربِّ أََطقٔیٌّ أَ  ُ٘ َی َٓ ِی٠َّة  َٟ ٌَْٔن  ٌَْٔن أَِو َخ٤َِشٕة َوأَِرَب و٢ُ أَِی َربِّ أََذََکْ أَِو ٣َا َتِشَتْٔقُّ فٔی اٟزَّح٥ٔٔ بٔأَِرَب ُ٘ َی َٓ ُیِٜتََبأ٪  َٓ ٌٔیْس  ِو َس

ًَل یُزَازُ ٓٔیَضا َوََّل  َٓ  ُٕ ُح ُُٗط ث٥َُّ تُِلَوی اٟؼُّ ٠٤َُُط َوأَثَزُُظ َوأََج٠ُطُ َورِٔز ًَ ُیِٜتََبأ٪ َویَُِٜتُب  َٓ ُؽ  أ٧ُِثَی  َ٘  ی٨ُِ

، رمع انب دانیر ایب لیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ادیس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، انب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع

وت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اچسیل  ا اتنیپسیل رات کت ہفطن رمح ںیم رہھٹ اجات ےہ 

اںیہن ھکل د ا اجات ےہ رھپ اتہک ےہ اے رب ہی ذمرک وہاگ  ا  رفہتش اس رپ دالخ وہ رک اتہک ےہ اے رب ہی دب تخ ےہ  ا کین  تخ رھپ

ت ہ ٹیپل د ا اجات ےہ اس 
خف
ض

ومثن رپ ہی دفونں ابوتں وک اھکل اجات ےہ افر اس ےک اامعؽ ااعفؽ ومت افر اس اک رزؼ اھکل اجات ےہ رھپ 



 

 

 ںیم ز ادیت یک اجیت ےہ ہن یمک۔

نب ریمن، ایفسؿ نب ہنییع، رمع انب دانیر ایب لیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، ا :  رافی

 نب ادیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیمااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک 
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ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابی زبْر ٣کی ًا٣ز ب٩ واث٠ہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ حَ  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَا٣َٔز ب٩َِ  سَّ ِّیِّ أَ٪َّ  ٤َِٟک ٔ ا أَبٔی اٟزُّبَِْر

 ٔ ق وَُّل اٟظَّ ُ٘ ٕ َي وز ٌُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ  ٍَ َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َتَى َرُجًّل َواث٠ََٔة َحسَّ أ َٓ  ٔ ِْرٔظ َِ ٌٔیُس ٩ِ٣َ ُؤًَى بٔ طٔ َواٟشَّ یُّ ٩ِ٣َ َطقَٔی فٔی بَِل٩ٔ أ٣ُِّ

 َ ث َحسَّ َٓ ارٔیُّ  َٔ ِِٟٔ ُة ب٩ُِ أَٔسیٕس ا َٔ َٟطُ حَُذِي ا٢ُ  َ٘ ٥َ ُي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ِو٢ٔ اب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ  ٩ِ٣ٔ َٝ ٔ طُ بَٔذٟ

 َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ ٣َِش ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  َٝ ٔ َحُب ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌِ َُٟط اٟزَُّج١ُ أََت ا٢َ  َ٘ َٓ  ١ٕ٤ًََ  ٔ ِْر َِ َٕ َيِظَقى َرُج١ْ بٔ ِی َٛ َّى اہللُ ا٢َ َو ل

 ّ َِٟیَضا ٠َ٣َک ٔ َث اہللُ إ ٌَ ِی٠َّة َب َٟ وَ٪  ٌُ ةٔ ث٨َِٔتأ٪ َوأَِرَب َٔ ِل و٢ُ إٔذَا ٣َزَّ بٔا٨ُّٟ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َصا ًَ َضا َوَبََصَ ٌَ َٙ َس٤ِ َرَصا َوَخ٠َ ََٓؼوَّ ا 

 َ٤ِٟ َٝ ٣َا َطاَء َوَیُِٜتُب ا ٔضی َربُّ ِ٘ َی َٓ ا٢َ یَا َربِّ أََذََکْ أ٦َِ أ٧ُِثَی  َٗ َِٟح٤ََضا َؤًَوا٣ََضا ث٥َُّ  و٢ُ یَا َربِّ أََج٠ُطُ َؤج٠َِسَصا َو ُ٘ ُٝ ث٥َُّ َي ٠َ

 ُٝ ٠َ٤َ ِٟ َٝ ٣َا َطاَء َویَُِٜتُب ا و٢ُ َربُّ ُ٘ َی َٓ  ُٝ ٠َ٤َِٟ ُد ا ُٝ ث٥َُّ یرَِخُ ٠َ٤َِٟ َٝ ٣َا َطاَء َویَُِٜتُب ا ٔضی َربُّ ِ٘ َی َٓ ُط  ُٗ و٢ُ َیا َربِّ رِٔز ُ٘ ث٥َُّ َي

ُؽ  ُ٘ ًَلَى ٣َا أ٣َُٔز َوََّل ی٨َِ ًَل یَزٔیُس  َٓ  ٔ ٔة فٔی یَٔسظ َٔ ٔحی  بٔاٟؼَّ

 رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب زریب یکم اعرم نب فا ہل

 احلص رکے سپ 

 

خی ت
ض

 

ت

راتی ےہ ہک دب  تخ فیہ ےہ وج اینپ امں ےک ٹیپ ںیم یہ دب  تخ وہ افر کین  تخ فہ ےہ وج دفرسفں ےس 

رم نب فا ہل ےس رضحت انب ااحصب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم ےس اکی آدیم آ ا ےسج ذحہفی نب ادیس افغری اہک اجات اھت افر اع

وعسمد اک ہی وقؽ رفاتی ایک وت اعرم ےن اہک آدیم ریغب لمع ےک دب  تخ ےسیک وہ اتکس ےہ وت اس ےس ذحہفی ےن رفام ا ایک وت اس ابت ےس 

اہلل اس یک  بجعت رکات ےہ؟ ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج ہفطن رپ ایبسیل راںیت زگر اجیت ںیہ وت

رطػ رفہتش ےتجیھب ںیہ وج اس یک وصرت انبات ےہ افر اس ےک اکؿ آںیھکن افر دلج وگتش افر ڈہ اں انبات ےہ رھپ رعض رکات ےہ اے 



 

 

رب ہی ذمرک ےہ  ا ؤمثن سپ ریتا رب وج اچاتہ ےہ ہلصیف رکات ےہ افر رفہتش ھکل اتیل ےہ رفہتش رھپ رعض رکات ےہ اے رب اس یک رمع 

ب وج اچاتہ ےہ مکح داتی ےہ افر رفہتش ھکل داتی ےہ فہ رھپ رعض رکات ےہ اے رب اس اک رزؼ وت ریتا رب وج اچاتہ ےہ مکح داتی وت ریتا ر

اےس  ےہ افر رفہتش ھکل اتیل ےہ رھپ رفہتش فہ اتکب اےنپ اہھت ںیم ےل رک  لک اجات ےہ افر فہ ہن وکیئ ز ادیت رکات ےہ افر ہن یمک اس ںیم وج

  ےہ۔مکح د ا اجات

اوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب زریب یکم اعرم نب فا ہل رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

  امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیمااسنؿ اک اینپ

     2230    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبْر، ابوكٔی١ ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا أَِح٤َُس بِ  ٔ أَ٪َّ أَبَا اٟلُّ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ًَأػ٥ٕ َحسَّ لٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو  َٓ ِو ٍَ ٩ُ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َّٟ َّطُ َس٤ٔ ِی١ٔ أَِخبََرُظ أ٧َ َٔ

َِٟحارٔ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  َٚ ا وَُّل َوَسا ُ٘ ٕ َي وز ٌُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش  ٔث ًَ

 ادمح نب امثعؿ ون،یل اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اوبلیفط دبعاہلل نب وعسمد اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 ادمح نب امثعؿ ون،یل اوباعمص، انب رججی، اوبزریب، اوبلیفط دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2231    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابی بْٜر زہْر ابوخیث٤ہ ًبساہلل ب٩ ًلاء، ًرک٣ہ ب٩ خاٟس ابوكٔی١ حرضت ٣ح٤س ب٩ اح٤س اب٩ ابی خ٠ٕ یحٌی ب٩  :  راوی

 حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ اسیس ُٔاری

ث٨ََا ُزَصِْْر أَبُو َخِیَث٤َ  ٕ َحسَّ َِْٜر ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ب ٕٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَِح٤ََس ب٩ِٔ أَبٔی َخ٠َ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللَٔحسَّ ثَىٔی  ًََلإئ أَ٪َّ َة َحسَّ  ب٩ُِ 

َة ب٩ِٔ أَٔس  َٔ یَحَة حَُذِي ًَلَی أَبٔی رَسٔ ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ ثَطُ  ِی١ٔ َحسَّ َٔ ثَطُ أَ٪َّ أَبَا اٟلُّ ٣ََة ب٩َِ َخأٟٕس َحسَّ ُت ًرِٔکٔ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ یٕس ا



 

 

٥َ بٔأُذُنَیَّ َصاَتِْٔن  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َ٤َُِٟک  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیَضا ا ًَ ُر  ِی٠َّة ث٥َُّ یََتَؼوَّ َٟ ٌَْٔن  ٍُ فٔی اٟزَّح٥ٔٔ أَِرَب َ٘ َة َت َٔ ِل و٢ُ إٔ٪َّ ا٨ُّٟ ُ٘ َي

ا أَ  ٠ُُط اہللُ َذََکّ ٌَ َیِح َٓ و٢ُ یَا َربِّ أََذََکْ أَِو أ٧ُِثَی  ُ٘ َی َٓ َضا  ُ٘ َّٟٔذی َیِد٠ُ ا٢َ ا َٗ ا٢َ ُزَصِْْر َحٔشبُِتطُ  و٢ُ َٗ ُ٘ یَا َربِّ أََسؤیٌّ أَِو  ِو أ٧ُِثَی ث٥َُّ َي

 ُ٘ ُٗطُ ٣َا أََج٠ُطُ ٣َا ُخ٠ُ و٢ُ یَا َربِّ ٣َا رِٔز ُ٘ ََُِْر َسوٓٔیٕ ث٥َُّ َي ٠ُُط اہللُ َسؤیًّا أَِو  ٌَ َیِح َٓ ٌٔیّساَُِْرُ َسوٓٔیٕ  ا أَِو َس ٠ُُط اہللُ َط٘ٔیًّ ٌَ  ُط ث٥َُّ َیِح

 دبعاہلل نب اطعء، رکعہم نب اخدل اوبلیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دمحم نب ادمح انب ایب فلخ ییحی نب ایب ریکب زریہ اوبہمثیخ

ادیس افغری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ اؿ دفونں اکونں ےس ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس ہک ہفطن رمح ںیم اچسیل رات کت 

وہنں ےن اہک اس یک قیلخت رکات ےہ رھپ رعض رکات ےہ اے راتہ ےہ رھپ رفہتش اس رپ وصرت انبات ےہ زریہ ےن اہک ریما امگؿ ےہ ہک ا

ااء وپرے افر ربارب وہں  ا 

 

ض
ع
رب ہی ذمرک ےہ  ا ومثن سپ اہلل اےس ذمرک  ا ومثن انب دےتی ںیہ رھپ رعض رکات ےہ اے رب اس ےک ا

ااء فاال انبےت ںیہ رھپ رعض رکات ےہ

 

ض
ع
ااء  ا ادوھرے ا

 

ض
ع
 اے رب اس اک رزؼ انتک ےہ ادوھرے افر انومہار سپ اہلل اےس اکلم اال

 اس یک رمع ایک ےہ اس ےک االخؼ ایک ںیہ رھپ اہلل اےس یقش  ا دیعس انبات ےہ۔

دمحم نب ادمح انب ایب فلخ ییحی نب ایب ریکب زریہ اوبہمثیخ دبعاہلل نب اطعء، رکعہم نب اخدل اوبلیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع نب ادیس افغری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2232    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س ابی ربیٌہ ب٩ ک٠ثو٦ ابی ک٠ثو٦ ابی كٔی١ حذئہ اب٩ اسس ُٔار ی :  راوی

ثَىٔی أَبٔی ک٠ُِ  ُة ب٩ُِ ک٠ُُِثو٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا َربٔی ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٤َسٔ َحسَّ ًَِبٔس اٟؼَّ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ َة  ُثو٦ْ  َٔ حَُذِي

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  َِٟحٔسیَث إ ٍَ ا َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َر َّی اہللُ  ارٔیِّ َػاحٔٔب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔ ِِٟٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ ب٩ِٔ أَٔسیٕس ا ًَ َّی اہللُ  َػل

 ٔ َٙ َطِیّئا بٔإ ّ بٔاٟزَّح٥ٔٔ إَٔذا أََراَز اہللُ أَِ٪ َیِد٠ُ ِی٠َّة ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ ٠َ٣َکّا ٣َُولِکَّ َٟ ٌَْٔن  ٍٕ َوأَِرَب ـِ ٔ  ذِٔ٪ اہللٔ ٟٔب

دبعاولارث نب دبعادمصل ایب رہعیب نب وثلکؾ ایب وثلکؾ ایب لیفط ذحہفی انب ادس افغری ر اؽ اہلل ےک احصیب رضحت ذحہفی نب ادیس 

ہ ےہ بج اہلل یسک زیچ ےک دیپا رکےن اک ارادہ رکات ےہ وت فہ ر اؽ اہلل ےس رموفاع رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی رفہتش رمح رپ رقمر دش

 رفہش اہلل ےک مکح ےس اچسیل راوتں ےس ھچک ز ادہ زگرےن رپ اےس انبات ےہ ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 دبعاولارث نب دبعادمصل ایب رہعیب نب وثلکؾ ایب وثلکؾ ایب لیفط ذحہفی انب ادس افغر ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2233    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوکا١٣ ٓـی١ اب٩ حشْن جحسری ح٤از ب٩ زیس ًبیساہلل ب٩ ابی برک، رآٍ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  اویر

 ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ بِ  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن ا ـَ ُٓ ثَىٔی أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ُ َحسَّ أَبٔی برَِکٕ 

ْة  َٔ و٢ُ أَِی َربِّ ٧ُِل ُ٘ َی َٓ ١ََّ بٔاٟزَّح٥ٔٔ ٠َ٣َکّا  ِس َوک َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ َّطُ  َِٟحٔسیَث أ٧َ ٍَ ا َٓ إَٔذا َوَر َٓ ْة  َِ ـِ ْة أَِی َربِّ ٣ُ َ٘ ٠َ ًَ أَِی َربِّ 

ا٢َ  َٗ ا  ّ٘ ٔضَی َخ٠ِ ِ٘ َذَٟٔک فٔی  أََراَز اہللُ أَِ٪ َي َٛ ُیَِٜتُب  َٓ ٤َا اِِلََج١ُ  َٓ  ُٚ ِز ٤َا اٟزِّ َٓ ٌٔیْس  ٠َ٤َُِٟک أَِی َربِّ َذََکْ أَِو أ٧ُِثَی َطقٔیٌّ أَِو َس ا٢َ ا َٗ

طٔ   بَِل٩ٔ أ٣ُِّ

حد ری امحد نب زدی دیبع اہلل نب ایب رکب، راعف رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعت
خ 

ٰیل ہنع اوباکلم لیضف انب نیسح 

ےس رموفع رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن رمح رپ اکی رفہتش رقمر رک راھک ےہ وت فہ رعض رکات ےہ ہی 

ہفطن ےہ اے رب ہی امج وہا وخؿ ےہ اے رب ہی ولڑھتا ےہ سپ بج اہلل اس ےک دیپا رکےن اک ارادہ رکےت ںیہ وت رفہتش رعض رکات 

 ےہ  ا امدہ، یقش ےہ  ا دیعس اس اک رزؼ انتک ےہ افر اس یک رمع ایک ےہ سپ ایس رطح اس یک امں ےک ٹیپ یہ ںیم بس ےہ اے رب ہی رن

 ھچک ھکل د ا اجات ےہ۔

حد ری امحد نب زدی دیبعاہلل نب ایب رکب، راعف رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل  :  رافی
خ 

اوباکلم لیضف انب نیسح 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2234    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، زہْر اسحاٚ جزیز، ٨٣ؼور سٌس اب٩ ًیبسہ ابوًبساٟزح٩٤  :  راوی

 حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ  َحسَّ ٕب َوإِٔسَح أ٪ َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ ُى ٟٔزُصَِْر ِٔ



 

 

٨َّا فٔی َج٨َ  ُٛ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ٩ًَِ أَبٔی  ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  أََتا٧َا َحسَّ َٓ ٔس  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ٕ فٔی َب٘ٔی اَزة

َّی اہللُ  َٗ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل تٔطٔ ث٥َُّ  ١َ ی٨َُُِٜت ب٤ِٔٔدََصَ ٌَ َح َٓ ََّٜص  ٨َ َٓ ْة  ُط ٣ِٔدََصَ ٌَ َٟطُ َو٣َ ِس٧َا َحِو ٌَ َٗ َس َو ٌَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  

َِٟح٨َّٔة َوا٨َّٟارٔ َوإَّٔلَّ  َتَب اہللُ ٣َکَا٧ََضا ٩ِ٣ٔ ا َٛ ِس  َٗ ُٔوَسٕة إَّٔلَّ َو ٕص ٨ِ٣َ ِٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أََحٕس ٣َا ٩ِ٣ٔ َن َٗ ٌٔیَسّة  ّة أَِو َس تَٔبِت َط٘ٔیَّ ُٛ ِس  َٗ  َو

 ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟشَّ َ٘ َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ َُ ا ًَلَی َٛٔتاب٨َٔا َو٧ََس ًَل ٤َِ٧ُُٜث  َٓ ا٢َ َرَج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَ َ٘ ١ٔ٤ًََ أَص١ِٔ َٓ ٔلَی  َشَیٔؼْرُ إ َٓ اَزةٔ 

ٔ َو٩ِ٣َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟظَّ  اَزة ٌَ اَزةٔ اٟشَّ ٌَ ا أَص١ُِ اٟشَّ ْ أ٣ََّ ک١ٌُّ ٣َُیرسَّ َٓ ٠٤ًَُِوا  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٔ اَوة َ٘ ١ٔ٤ًََ أَص١ِٔ اٟظَّ ٔلَی  َشَیٔؼْرُ إ َٓ  ٔ اَوة َ٘

ٔ ث٥َُّ ََقَ  اَوة َ٘ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ اٟظَّ ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ َٓیَُیرسَّ  ٔ اَوة َ٘ ا أَص١ُِ اٟظَّ ٔ َوأ٣ََّ اَزة ٌَ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ اٟشَّ ٌَ ٔ وَ٪ ٟ ُ ا َٓیَُیرسَّ أ٣ََّ َٓ ًَِلی َواتََّقی أَ  ٩ِ٣َ أَ

 ٔ ُظ ٟ ُ َش٨َُیرسِّ َٓ ُِٟحِشىَی  َب بٔا ذَّ َٛ ىَی َو ِِ ا ٩ِ٣َ بَد١َٔ َواِسَت ی َوأ٣ََّ ُظ ٠ُِٟٔیرِسَ ُ َش٨َُیرسِّ َٓ ُِٟحِشىَی  َٚ بٔا یَوَػسَّ رِسَ ٌُ ٠ِ 

 ت د ہ اوبدبعارلنمح
عب
 رضحت یلع ریض اہلل امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ ااحسؼ رجری، وصنمر دعس انب 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی انجزہ ےک اسھت عیقب ارغلدق ںیم ےھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی ال رک ھٹیب 

 ےئگ افر مہ یھب آپ ےک اردرگد ھٹیب ےئگ افر آپ ےک اپس اکی ڑھچی یھت سپ آپ ےن رس اکھج ا افر اینپ ڑھچی ےس زنیم وک رکدیان

رشفع رکد ا رھپ رفام ا  م ںیم ےس وکیئ افر اجدنارفں ںیم ےس وکیئ ااسی ںیہن سج اک اکمؿ تنج  ا دفزخ ںیم اہلل ےن ھکل د ا وہ افر 

اقشفت فاعسدت یھب ھکل دی اجیت ےہ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک مہ اینپ دقتری رپ رہھٹے ہن رںیہ افر لمع وھچڑ 

ام ا وج الہ دیعس ںیم ےس وہاگ فہ الہ اعسدت ےک لمع یہ یک رطػ وہ اجےئ اگ افر وج الہ اقشفت ںیم ےس وہاگ فہ دںی؟ وت آپ ےن رف

الہ اقشفت یہ ےک لمع یک رطػ اجےئ اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م لمع رکف رہ زیچ آاسؿ رک دی یئگ ےہ رہب احؽ الہ 

( التفت رفامیئ اعسدت ےک ےئل الہ اعسدت ےک ےس اامعؽ 
َ
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رکان آاسؿ رک د ا ےہ رھپ آپ ےن رفام ا ) نَْم أ

 سج ےن دصہق ایک افر وقتی اایتخر ایک افر یکین یک دصتقی یک وت مہ اس ےک ےئل ویکینں وک آاسؿ رک دںی ےگ افر لخب ایک افر ال رپفایہ یک

 ےئل رباویئں وک آاسؿ رکدںی ےگ۔ افر یکین وک الٹھج ا وت مہ اس ےک

 ت د ہ اوبدبعارلنمح رضحت یلع  :  رافی
عب
امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، زریہ ااحسؼ رجری، وصنمر دعس انب 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2235    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ہ٨از ب٩ رشی ابواَّلحوؾ ٨٣ؼور :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاَحسَّ ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  اََّل َحسَّ َٗ یِّ  ٔ ا٢َ و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَص٨َّازُ ب٩ُِ اٟرسَّ َٗ ٨َاُظ َو ٌِ ٔ فٔی ٣َ ز

٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ  ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة فٔی َحٔسیثٔطٔ  َٗ ّة َو ١ِ ٣ِٔدََصَ ُ٘ ٥ِ َي َٟ أََخَذ ًُوّزا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٓ َّی اہللُ  أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ث٥َُّ ََقَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رشی اوباالوحص وصنمر اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک رھپ ر اؽ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن التفت یک۔

 وباالوحص وصنمراوبرکب نب ایب ہبیش، انہد نب رشی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2236    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، سٌس  :  راوی

 ب٩ ًیبسہ ابوًبساٟزح٩٤ س٠ِم ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ٕب َوأَبُو َس

 ٩ًَِ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل اؤَیَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٤ًَُِع ح و َحسَّ َ ث٨ََا اِِل ًَ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ًَِبسٔ  َس ٩ِ أَبٔی 

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذاَت یَِو٦ٕ َجأّٟشا َوف َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٠َِٔمِّ  ٍَ َرأَِسطُ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ َٓ ٔ ًُوْز ی٨َُُِٜت بٔطٔ رَفَ ی یَٔسظ

ِس ٥َٔ٠ًُ ٨ِ٣َزَُٟٔضا ٣ٔ  َٗ ٕص إَّٔلَّ َو ِٔ ا٢َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ َن َ٘ ا٢َ ََّل َٓ َٗ ک١ُٔ  ًََٓل ٧َتَّ ١ُ٤َ أَ ٌِ ٥َٔ٠ َن َٓ اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ َِٟح٨َّةٔ َوا٨َّٟارٔ  ٩ِ ا

 ٔ ِوٟ َٗ ٔلَی  ُِٟحِشىَی إ َٚ بٔا ًَِلی َواتََّقی َوَػسَّ ا ٩ِ٣َ أَ أ٣ََّ َٓ أَ  ُط ث٥َُّ ََقَ َٟ  َٙ ٔ ْ ٤َٟٔا ُخ٠ َٓک١ٌُّ ٣َُیرسَّ ٠٤ًَُِوا  یا رِسَ ٌُ ُظ ٠ِٟٔ ُ ََٓش٨َُیرسِّ  طٔ 

 ت د ہ اوبدبعارلنمح ا
عب
وبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبدیعس اجش فعیک، انب ریمن، ایب اشمع، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، دعس نب 

یملس یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اکی دؿ ےھٹیب وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ںیم اکی 

یلص اہلل ہیلع فملس زنیم رکدی رےہ ےھت آپ ےن اانپ رس ابمرک ااھٹ رک رفام ا  م ںیم ےس رہ اکی اک اقمؾ تنج  ا زکلی یھت سج ےس آپ 

دفزخ ںیم ولعمؾ ےہ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ وت رھپ مہ لمع ویکں رکںی ایک مہ رھبفہس ہن رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

یم ےک ےئل اںیہن اکومں وک آاسؿ ایک اجات ےہ سج ےک ےئل اس یک دیپاشئ یک یئگ ےہ رھپ آپ یلص ےن رفام ا ںیہن ہکلب لمع رکف رہ آد
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 ت د ہ اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، اوبدیعس اجش فعیک، انب ریمن، ایب اشمع، اوب :  رافی
عب
رکبی اوباعمفہی اشمع، دعس نب 

 اوبدبعارلنمح یملس یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 فت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیمااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقش

     2237    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٨٣ؼور ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبیسہ حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا َحسَّ ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ٤ًَِٔع أ٧َ َ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر َواِِل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ ٠َِٔمِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔی  ثُُط  َس ب٩َِ ًُبَِیَسَة یَُحسِّ ٌِ ٥َ ب٨َٔحِ َس ٔ ِیطٔ َوَس٠َّ  ؤظ

یہی  دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر اشمع، دعس نب دیبعہ رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس

 رفاتی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر اشمع، دعس نب دیبعہ رضحت یلع ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2238    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص زہْر ابوزبْر، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخیث٤ہ ابوزبْر، حرضت جابز :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبَرَ  ٔ ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو اٟزُّبَِْر ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٩ًَِ  ٧َا أَبُو َخِیَث٤َةَ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر

٨َا  ِ٘ ٔ َّا ُخ٠ أ٧َ َٛ ٨ََٟا زٔی٨َ٨َا  ِِّن  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ بَْ َٗ ُظ٥ٕ  ٌِ ُة ب٩ُِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ُج َٗ ا ا٢َ َجاَئ رُسَ َٗ  ٕ َِٟیِو٦َ أَٓامَٔی َجابٔز ١ُ٤َ ا ٌَ ِٟ اِْلَ٪ ٓامَٔی ا

ازٔیزُ أ٦َِ  َ٘ ٤َِٟ ًَل٦ُ َوَجَزِت بٔطٔ ا ِٗ َ ِت بٔطٔ اِِل َّٔ ٔٔی٥َ  َج َٓ ا٢َ  َٗ ازٔیزُ  َ٘ ٤َِٟ ًَل٦ُ َوَجَزِت بٔطٔ ا ِٗ َ ِت بٔطٔ اِِل َّٔ ا٢َ ََّل ب١َِ ٓامَٔی َج َٗ ب١ُٔ  ِ٘ ٓامَٔی َنِشَت

 َٓ ٠٤ًَُِوا  ا٢َ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُِٟت ٣َا  َ ََٓشأ َِٓض٤ُِط  ٥َِٟ أَ ٔ بَٔظِیٕئ  ٥َ أَبُو اٟزُّبَِْر ا٢َ ُزَصِْْر ث٥َُّ َتک٠ََّ َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ْ ا  ک١ٌُّ ٣َُیرسَّ

نب ویسن زریہ اوبزریب، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رساہق نب امکل نب مشعج ےن آرک رعض ایک  ادمح



 

 

اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہرے ےئل امہرے دنی وک فاحض رکںی۔ وگ ا ہک ںیمہ ایھب دیپا ایک ایگ ےہ آج امہرا لمع 

 اؿ ےس قلعتم ےہ ںیہنج ھکل رک ملق کشخ وہ ےکچ ںیہ افر دقتری اجری وہ یکچ ےہ  ا اس زیچ ےس قلعتم ںیہ سک زیچ ےک اطمقب ےہ ایک

وج امہرے اسےنم آیت ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن ہکلب اؿ ےس قلعتم ںیہ ںیہنج ھکل رک ملق کشخ وہ ےکچ ںیہ افر دقتری 

مہ لمع ویکں رکںی زریہ ےن اہک رھپ اوبازلریب ےن وکیئ ہملک ادا ایک نکیل ںیم اےس ھجمس ہن اکس اجری وہ یکچ ےہ رساہق ےن رعض ایک رھپ 

ںیم ےن وپاھچ آپ ےن ایک رفام ا؟ وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا لمع ےئک اجؤ رہ اکی ےک ےئل اس اک لمع آاسؿ 

 رکد ا ایگ ےہ۔

 ، ییحی نب ییحی، اوبہمثیخ اوبزریب، رضحت اجربادمح نب ویسن زریہ اوبزریب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2239    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، ٤ًزو حارث ابی زبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َّی اہللُ بِ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبٔس اہللٔ   ٩ٔ

 ْ ًَا١ٕ٣ٔ ٣َُیرسَّ ٥َ ک١ُُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ىَی َوٓٔیطٔ  ٌِ ٤َِٟ ٠٤َٔطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا ٌَ ٔ ٟ  

د ےس یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس ینعم یک دحثی اوباطرہ انب فبہ، رمعف احرث ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس اؿ اانس

 رفاتی ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رہ لمع رکےن فاےل ےک ےئل اس اک لمع آاسؿ رک د ا ایگ ےہ۔

 اوباطرہ انب فبہ، رمعف احرث ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2240    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی، ح٤از ب٩ زیس یزیس ؿبعی ٣رطٖ حرضت ٤ًزا٪ ب٩ حؼْنیحٌی ب٩  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَِٔزاَ٪   ْٖ ث٨ََا ٣ُرَطِّ َبعٔیِّ َحسَّ ُـّ ٩ًَِ یَزٔیَس اٟ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ ا٢َ ٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ َحسَّ َٗ  ب٩ِٔ حَُؼِْٕن 

َِٟح٨َّةٔ ٩ِ٣َ  َٟطُ  اہللٔ أ٥َٔ٠ًَُ أَص١ُِ ا  َٙ ٔ ْ ٤َٟٔا ُخ٠ ا٢َ ک١ٌُّ ٣َُیرسَّ َٗ ا٠٣ُٔوَ٪  ٌَ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌِ ٔٔی٥َ َي َٓ ا٢َ ٗٔی١َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ 



 

 

ییحی نب ییحی، امحد نب زدی سیدی یعبض رطمػ رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ ایک الہ تنج 

ےکچ ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ رھپ لمع رکےن فاےل  الہ منہج ےس ولعمؾ وہ

لمع سک ےئل رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ آدیم سج لمع ےک ےئل دیپا ایک ایگ اس ےک ےئل فہ لمع آاسؿ رکد ا ایگ 

 ےہ۔

 زدی سیدی یعبض رطمػ رضحت رمعاؿ نب نیصحییحی نب ییحی، امحد نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2241    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ رفور ًبساٟوارث ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٤٧ْر اب٩ ٠ًیہ، یحٌی ب٩  :  راوی

 یحٌی، جٌرف ب٩ س٠امی٪ اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، یزیس

ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر  ٔ  َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟوارٔٔث ح و َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ی٥َ َحسَّ

ث٨ََ  َ٪ ح و َحسَّ رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َج ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیََّة ح و َحسَّ  ٕ ُس ب٩ُِ  اَواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى اب٩ُِ ا

ٕ َوفٔی َحٔسیٔث  از ىَی َحٔسیٔث َح٤َّ ٌِ ٔ ب٤َٔ ٩ًَِ َیزٔیَس اٟزِِّطٔک فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز ُض٥ِ  َبُة ک٠ُُّ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٠ُُِٗت یَا  َج ا٢َ  َٗ َِٟوارٔٔث  ًَِبسٔ ا

 َرُسو٢َ اہللٔ 

ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ریمن انب ہیلع، ییحی نب ییحی، رفعج نب امیلسؿ ابیشؿ نب رففخ دبعاولارث اوبرکب نب 

ر ح رمفی ےہ رصػ دبعاولارث یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک احصیب 
سب غ
انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ا

  فملس۔ےتہک ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع

ابیشؿ نب رففخ دبعاولارث اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ریمن انب ہیلع، ییحی نب ییحی، رفعج نب  :  رافی

 امیلسؿ انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، سیدی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم
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 یحٌی اب٩ ي٤ٌز حرضت ابواَّلسوز زیلی اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز ًزرہ ب٩ ثابت یحٌی ب٩ ً٘ی١ :  راوی

٩ًَِ یَ  ًَزَِرةُ ب٩ُِ ثَابٕٔت  ث٨ََا  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َِٟح٨َِولٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َحسَّ ِی١ٕ  َ٘ ِحٌَی ب٩ِٔ ًُ

 ٔ ا٢َ ل َٗ ا٢َ  َٗ یلٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِسَوزٔ اٟسِّ ٤ََز  ٌِ ُٗٔضَی َي َِٟیِو٦َ َوَیَِٜسحُوَ٪ ٓٔیطٔ أََطِیْئ  ١ُ٤َ ا٨َّٟاُض ا ٌِ ُِٟحَؼِْٔن أََرأَیَِت ٣َا َي ی ٤ًَِٔزاُ٪ ب٩ُِ ا

 َ ُض٥ِ َوثَب ا أََتاص٥ُِ بٔطٔ ٧َبٔیُّ َب٠ُوَ٪ بٔطٔ ٤٣َّٔ ِ٘ َٙ أَِو ٓامَٔی يُِشَت َسرٔ ٣َا َسَب َٗ ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٠َِیض٥ِٔ َو٣ََضی  ٠َیِ ًَ ًَ ُة  ُِٟححَّ ٠ُِت ب١َِ َتِت ا ُ٘ َٓ ض٥ِٔ 

ا َطٔسیّس  ًّ زَ َٓ َٔک  ًُِت ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٔ ز َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ًَل یَُٜوُ٪ ُه٤ّ٠ِا  َٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیض٥ِٔ  ٠َِیض٥ِٔ َو٣ََضی  ًَ ُٗٔضَی  ُٙ َطِیْئ  ٠ُُِٗت ک١ُُّ َطِیٕئ َخ٠ِ ا َو

ا َ٘ َٓ ١ُ َوص٥ُِ ُيِشأَُٟوَ٪  ٌَ ِٔ ا َي َّ٤ًَ ًََٓل ُيِشأ٢َُ   ٔ ٠ََک إٔ٪َّ اہللٔ َو٠ِ٣ُٔک یَٔسظ ِ٘ ًَ ُِٟتَک إَّٔلَّ ِٔلَِحزَٔر  َ ٥ِ أُرِٔز ب٤َٔا َسأ َٟ ِّی  ٔن ٢َ لٔی یَزَِح٤َُک اہللُ إ

اََّل یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیِو٦َ َویَ َرُج٠َِْٔن ٩ِ٣ٔ ٣ُزَی٨ََِة أََتَیا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١ُ٤َ ا٨َّٟاُض ا ٌِ َِٜسحُوَ٪ ٣َا َي

 ٔ ا أََتاص٥ُِ ب َب٠ُوَ٪ بٔطٔ ٤٣َّٔ ِ٘ َٙ أَِو ٓامَٔی يُِشَت ِس َسَب َٗ َسٕر  َٗ ٠َِیض٥ِٔ َو٣ََضی ٓٔیض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ ُٗٔضَی  ُة ٓٔیطٔ أََطِیْئ  ُِٟححَّ ُض٥ِ َوثَبََتِت ا طٔ ٧َبٔیُّ

 ٔ ُٙ َذٟ ٠َِیض٥ِٔ َو٣ََضی ٓٔیض٥ِٔ َوَتِؼٔسی ًَ ُٗٔضَی  ا٢َ ََّل ب١َِ َطِیْئ  َ٘ َٓ ٠َِیض٥ِٔ  َِٟض٤ََضا ًَ َ أ َٓ اَصا  ٕص َو٣َا َسوَّ ِٔ زَّ َوَج١َّ َوَن ًَ َک فٔی َٛٔتأب اہللٔ 

َواَصا ِ٘  ُُٓحوَرَصا َوَت

ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ نب رمع زعرہ نب اثتب ییحی نب لیقع ییحی انب رمعی رضحت اوباال اد دیلی ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رمعاؿ نب 

  ےن اہک ایک وت اجاتن ےہ ہک آج ول
 
ضب
د

گ لمع ویکں رکےت ںیہ افر اس ںیم تقشم ویکں ربداتش رکےت ںیہ ایک ہی وکیئ ایسی زیچ ےہ 

ت لہ وہ  اک ےہ افر دقتری ایہل اس رپ اجری وہ یکچ ےہ  ا فہ لمع اؿ ےک اسےنم آےت ںیہ ںیہنج اؿ ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک
فص
 سج اک 

وت ںیم ےن اہک ںیہن ہکلب اؿ اک لمع اؿ زیچفں ےس قلعتم ےہ نج اک مکح وہ  اک الیئ وہیئ رشتعی ےن داللئ اثہتب ےس فاحض رکد ا ےہ 

 ےہ افر دقتری اؿ ںیم اجری وہ یکچ ےہ وت رمعاؿ ےن اہک ایک ہی ملظ ںیہن ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک اس ےس ںیم تخس ربھگا ایگ افر ںیم ےن اہک

یک ابز رپس ںیہن یک اجیتکس افر ولوگں ےس وت وپاھچ اجےئ اگ وت  رہ زیچ اہلل یک ولخمؼ افر اس یک تیکلم ےہ سپ اس ےس اس ےک لعف

اوہنں ےن ےھجم اہک اہلل ھجت رپ رمح رفامےئ ںیم ےن آپ ےس ہی  ااؽ رصػ آپ یک لقع وک اجےنچن ےک ےئل یہ ایک اھت ہلیبق زمہین ےک دف 

 ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ابرے آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک اے اہلل

ںیم ایک رفامےت ںیہ ہک ولگ آج لمع سک ابت رپ رکےت ںیہ افر سک فہج ےس اس ںیم تقشم ربادتش رکےت ںیہ ایک ہی وکیئ ایسی زیچ 

وج ااکحؾ ےل رکےئ ےہ سج ےک ابرے ںیم مکح اصدر وہ  اک ےہ افر اس ںیم دقتری اجری وہ یکچ ےہ  ا اؿ ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ںیہ افر غیلبت یک تجح اؿ رپ اقمئ وہ یکچ ےہ اس ےک اطمقب لمع ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن ہکلب اؿ اک لمع اس زیچ ےک 
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 دقتری اک ایبؿ :   ابب
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 ٗتبیہ ب٩ سٌیس ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ًَ اہللُ َٟطُ  َِٟح٨َّٔة ث٥َُّ یُِدَت٥ُ  ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ ؤی١َ بٔ ١ُ٤َ اٟز٩َ٣ََّ اٟلَّ ٌِ َی َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َوإٔ٪َّ   ٌَ ٠٤َُُط بٔ

 َ٤ًَ ُط  َٟ ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ یُِدَت٥ُ  ٌَ ؤی١َ بٔ ١ُ٤َ اٟز٩َ٣ََّ اٟلَّ ٌِ َی َٟ َِٟح٨َّةٔ اٟزَُّج١َ  ١ٔ٤َ أَص١ِٔ ا ٌَ  ٠ُطُ بٔ

 ت ہ نب دیعس دبعازعلسی نب دمحم العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا آدیم زامہن وطلی 
ب

 

قت

راز کت الہ منہج کت الہ تنج ےک ےس اامعؽ رکات راتہ ےہ رھپ اس اک اخہمت الہ منہج ےک اامعؽ رپ وہات ےہ افر ےب کش آدیم دمت د

 ےک ےس اامعؽ رکات راتہ ےہ رھپ اس ےک اامعؽ اک اخہمت الہ تنج ےک ےس اامعؽ رپ وہات ےہ۔

 ت ہ نب دیعس دبعازعلسی نب دمحم العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ب

 

 قت
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 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ اک اینپ امں ےک ٹیپ ںیم قیلخت یک تیفیک افر اس ےک رزؼ رمع لمع اقشفت فاعسدت ےھکل اجےن ےک ایبؿ ںیم
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 ت سہ١ ب٩ سٌس ساًسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٗاری، ابی حاز٦ حرض :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  أًسٔیِّ َحسَّ ٕس اٟشَّ ٌِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس

ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َِٟح٨َّٔة ٓامَٔی یَِبُسو ٨٠َّٟٔأض َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ َوإٔ٪َّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ١َ٤َ أَص١ِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌِ َی َٟ ٢َ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ 

َِٟح٨َّةٔ  ١َ٤َ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ ٓامَٔی یَِبُسو ٨٠َّٟٔأض َوصَُو ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌِ َی َٟ  اٟزَُّج١َ 

 احزؾ رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، ایب

ےن اراشد رفام ا آدیم ولوگں ےک اظرہ ںیم الہ تنج ےک ےس اامعؽ رکات ےہ احالہکن فہ منہج فاولں ںیم ےس وہات ےہ افر آدیم ولوگں 



 

 

 فاولں ںیم ےس وہات ےہ۔ ےک اظرہ ںیم الہ منہج ےک اامعؽ سک ے اامعؽ رکات ےہ احالہکن فہ تنج

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ، اقری، ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس اسدعی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

     2245    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ابزاہی٥ ب٩ زی٨ار، اب٩ ابی ٤ًز ٣کی، اح٤س ب٩ ًبسہ اٟـيی، اب٩ ًیی٨ہ، ًا ٣ز ، كاؤض، حرضت  :  راوی

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوہزیزہ رض

َـّ  ِبَسَة اٟ ًَ ِّیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ٤َِٟک ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُى َحسَّ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة َوا٠َّٟ ا  ٌّ یُّ َج٤ٔی يِّ

َیاُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َّٔلب٩ِٔ َحات٥ٕٔ َواب٩ِٔ زٔی٨َإر  َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ كَاُوٕض  ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ ٩ُ ًَُیِی٨ََة 

ِجت٨ََ  ا٢َ ٣ُوَسی یَا آَز٦ُ أ٧ََِت أَبُو٧َا َخیَّبِت٨ََا َوأََِخَ َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِحَتخَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسی  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ  َٟطُ آَز٦ُ ا ٩ِ٣ٔ ا

ِب١َ  َٗ ًَلَیَّ  َرُظ اہللُ  سَّ َٗ  ٕ ًَلَی أ٣َِز ٔ أََت٠ُو٣ُىٔی  ََٟک بَٔیٔسظ اَک اہللُ بٔکًََل٣ٔطٔ َوَخمَّ  َٔ ٌَْٔن َس٨َّة  أ٧ََِت ٣ُوَسی اِػَل ىٔی بٔأَِرَب َ٘ أَِ٪ َیِد٠ُ

َحخَّ  َٓ َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسی  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ ا٢َ أََحُسص٤َُا  َٓ َٗ ًَِبَسَة  آَز٦ُ ٣ُوَسی َوفٔی َحسٔیٔث اب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز َواب٩ِٔ 

 ٔ ِوَراَة بَٔیٔسظ ََٟک اٟتَّ َتَب  َٛ ا٢َ اِْلََخُ  َٗ  َخمَّ و 

ی، انب ہنییع، اع رم ، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل   

ئ

 

نص

اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب اح م، اربامیہ نب دانیر، انب ایب رمع یکم، ادمح نب دبعہ ا

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رضحت آدؾ ف ومٰیس ےک درایمؿ اکمہ ہ وہا وت ومٰیس ےن رفام ا اے آدؾ آپ امہرے ابپ ںیہ آپ 

ےن ںیمہ انرماد ایک افر ںیمہ تنج ےس ولکنا ا وت اؿ ےس رضحت آدؾ ےن رفام ا  م ومٰیس وہ اہلل ےن آپ وک اےنپ الکؾ ےک ےئل بختنم ایک 

ر آپ ےک ےئل اےنپ دتس اخص ےس رحتری یھکل ایک آپ ےھجم ایسی ابت رپ المتم رک رےہ ںیہ ےسج ریمے دیپا رکےن ےس اچسیل اف

 ھ رپ دقمر رفام د ا ایگ اھت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ
خ
ج 
م

 اسؽ ےلہپ یہ 

 اؿ ںیم ےس اکی ےن دفرسے ےس اہک ریتے ےئل وترات وک اےنپ اہھت ےس اھکل۔ دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک

ی، انب ہنییع، اع رم ، اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی  

ئ

 

نص

دمحم نب اح م، اربامیہ نب دانیر، انب ایب رمع یکم، ادمح نب دبعہ ا



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

     2246    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابی ز٧از، اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ  أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ا َ٘ َٓ َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسی  َٓ ا٢َ َتَحادَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسی  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ِجَتُض٥ِ اہللُ  َّٟٔذی أََُِویَِت ا٨َّٟاَض َوأََِخَ ُط ٣ُوَسی أ٧ََِت آَز٦ُ ا َٟ  ٢َ

َٟتٔطٔ  ًَلَی ا٨َّٟأض بٔزَٔسا اُظ  َٔ ًَِلاُظ اہللُ ٥َ٠ًِٔ ک١ُِّ َطِیٕئ َواِػَل َّٟٔذی أَ ا٢َ آَز٦ُ أ٧ََِت ا َ٘ َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ًَلَی ٩ِ٣ٔ ا َت٠ُو٣ُىٔی  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ

ًَلَیَّ  َر  ُٗسِّ  ٕ َٙ  أ٣َِز ِب١َ أَِ٪ أُِخ٠َ َٗ 

ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رضحت 

 آدؾ ومٰیس ےک درایمؿ اکمہ ہ وہا وت رضحت آدؾ رضحت ومٰیس رپ اغبل آےئگ افر اؿ ےس ومٰیس ےن رفام ا آپ فہ آدؾ ںیہ وہنجں ےن

ر ولوگں وک راہ راتس ےس دفر ایک افر اںیہن تنج ےس ولکنا ا رضحت آدؾ ےن رفام ا آپ فہ ںیہ ےسج اہلل اعتیل ےن رہ زیچ اک ملع اطع ایک اف

ےسج ولوگں رپ اینپ راستل ےک ےئل وصخمص ایک ومٰیس ےن اہک  ی اہں آدؾ ےن رفام ا سپ  م ےھجم اس اعمہلم رپ المتم رک رےہ وہ وج 

 ریمی دیپاشئ ےس ےلہپ یہ دقمر رکد ا ایگ۔ریمے ےئل 

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، ایب زاند، ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

  درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیمرضحت آدؾ افر ومٰیس ےک

     2247    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٣وسٰی اب٩ ًبساہلل ب٩ ٣وسٰی ب٩ ًبساہلل یزیس انؼاری ا٧ص اب٩ ًیاق حارث ب٩ ابی ذباب یزیس اب٩ ہز٣ز  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أ٧ََُص َحسَّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس اِِلَِنَؼارٔیِّ َحسَّ ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  ثَىٔی  ث٨ََا إِٔسَح ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ



 

 

اََّل َس  َٗ ٔد  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اِِلَِْعَ ٩ًَِ َیزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ صُز٣ُِزَ َو َِٟحارُٔث ب٩ُِ أَبٔی ذُبَإب  َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٨َا أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ٔ٤

ا٢َ ٣ُوَسی  َٗ َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسی  َٓ ًَل٦ ٨ًَِٔس َربِّض٤َٔا  ٠ًََِیض٤َٔا اٟشَّ ٥َ اِحَتخَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َک اہللُ  َ٘ َّٟٔذی َخ٠َ أ٧ََِت آَز٦ُ ا

َذ ٓٔیَک ٩ِ٣ٔ ُرو َٔ ٔ َوَن ٔلَی اِِلَِرٔق اہللُ بَٔیٔسظ ٨َََٜک فٔی َج٨َّتٔطٔ ث٥َُّ أَصَِبِلَت ا٨َّٟاَض بَٔدٔلیَئتَٔک إ ََٟک ٣ًََلئََٜٔتُط َوأَِس حٔطٔ َوأَِسَحَس 

َِٟواَح ٓٔیَضا تٔبَِیاُ٪  َ ًَِلاَک اِِل َٟتٔطٔ َوبٔکًََل٣ٔطٔ َوأَ اَک اہللُ بٔزَٔسا َٔ َّٟٔذی اِػَل ا٢َ آَز٦ُ أ٧ََِت ٣ُوَسی ا َ٘ ٥َِٜ ک١ُِّ َطِیٕئ َٓ ٔ ب َٓ ا  بََک ٧َحٔیًّ َوََقَّ

َض١ِ َوَجِسَت ٓٔیضَ  َٓ ا٢َ آَز٦ُ  َٗ ًَا٣ّا  ٌَْٔن  ا٢َ ٣ُوَسی بٔأَِرَب َٗ  َٙ ِب١َ أَِ٪ أُِخ٠َ َٗ ِوَراَة  َتَب اٟتَّ َٛ ًََصی آَز٦ُ َربَّطُ َوَجِسَت اہللَ  ا َو

تََبطُ  َٛ ٤ًًََّل  ٠ِٔ٤ًَُت  ًَلَی أَِ٪  َت٠ُو٣ُىٔی  َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َوی  َِ ا٢َ  َٓ َٗ ٌَْٔن َس٨َّة  ىٔی بٔأَِرَب َ٘ ِب١َ أَِ٪ َیِد٠ُ َٗ ٠َ٤ًَُِط  ًَلَیَّ أَِ٪ أَ اہللُ 

َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسی َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

زم دبعارلنمح ااحسؼ نب ومٰیس انب دبعاہلل نب ومٰیس نب دبعاہلل سیدی ااصنری اسن انب ایعض احرث نب ایب ذابب سیدی انب رہ

ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت آدؾ افر ومٰیس اک اےنپ 

رب ےک اپس اکمہ ہ وہا سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ ومٰیس ےن رفام ا آپ فہ آدؾ ںیہ ںیہنج اہلل ےن اےنپ اہھت ےس دیپا رفام ا افر  م 

ںیم اینپ دنسپدیہ رفح وھپیکن افر آپ وک اےنپ رفوتشں ےس دجسہ رکا ا افر آپ وک اینپ تنج ںیم وکستن اطع یک رھپ آپ ےن ولوگں وک 

اینپ یطلغ یک فہج ےس زنیم یک رطػ ارتفا د ا آدؾ ےن رفام ا آپ فہ ومٰیس ںیہ ےسج اہلل ےن اینپ راستل افر مہ الکیم ےک ےئل بختنم 

ایتختں اطع ںیک نج ںیم رہ زیچ یک فاضتح یھت افر آپ وک رسوگیش ےک ےئل رقتب اطع یک وت اہلل وک ریمی دیپاشئ  رفام ا افر آپ وک
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رب یک اظرہا انرفامین یک افر راہ راتس ےس دفر وہےئ اپ ا ومٰیس ےن رفام ا  ی اہں رضحت آدؾ ےن رفام ا ایک آپ ےھجم  ینعی آدؾ ےن اےنپ

ااسی لمع رکےن رپ المتم رکےت ںیہ ےسج اہلل ےن ریمے ےئل ےھجم دیپا رکےن ےس اچسیل اسؽ ےلہپ یہ ھکل د ا اھت ہک ںیم فہ اکؾ رکفں اگ 

 فملس ےن رفام ا سپ آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ااحسؼ نب ومٰیس انب دبعاہلل نب ومٰیس نب دبعاہلل سیدی ااصنری اسن انب ایعض احرث نب ایب ذابب سیدی انب رہزم  :  رافی

 دبعارلنمح ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

     2248    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

حرضت ابوہزیزہ رضی زہْر ب٩ رحب، اب٩ حات٥ يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ًسی اب٩ طہاب ح٤یس اب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ث٨ََا أَبٔی  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ٕب َواب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ِبٔس َحسَّ ًَ ٩ًَِ ح٤َُِیسٔ ب٩ِٔ  إب 

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َّٟٔذی اٟزَِّح٩ٔ٤َ  َُٟط ٣ُوَسی أ٧ََِت آَز٦ُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ اِحَتخَّ آَز٦ُ َو٣ُوَسی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

َٟتٔطٔ َوبٔکًََل٣ٔ  اَک اہللُ بٔزَٔسا َٔ َّٟٔذی اِػَل ُط آَز٦ُ أ٧ََِت ٣ُوَسی ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة  َِٟح٨َّ َجِتَک َخٔلیَئُتَک ٩ِ٣ٔ ا ٕ أََِخَ ًَلَی أ٣َِز طٔ ث٥َُّ َت٠ُو٣ُىٔی 

َحخَّ آَز٦ُ ٣ُوَسیَٗ  َٓ  َٙ ِب١َ أَِ٪ أُِخ٠َ َٗ ًَلَیَّ  َر  ُٗسِّ  ِس 

زریہ نب رحب، انب اح م وقعیب نب اربامیہ، انب ایب دعی انب اہشب دیمح انب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اکمہ ہ وہا وت آدؾ ےس ومٰیس ےن رفام ا آپ فہ رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رضحت آدؾ ف ومٰیس ےک درایمؿ 

آدؾ ںیہ ےسج آپ یک اینپ اطخ ےن تنج ےس ولکنا ا اھت وت اؿ ےس آدؾ ےن رفام ا آپ فیہ ومٰیس ںیہ ںیہنج اہلل ےن اینپ راستل افر مہ 

ےس ےلہپ یہ ھجم رپ دقمر رفام دیپا رکےن  الکیم ےک ےئل وصخمص رفام ا رھپ آپ ےھجم ا ےس مکح رپ المتم رکےت ںیہ ےسج اہلل ےن ریمے

 د ا اھت وت آدؾ ومٰیس رپ اغبل آےئگ۔

زریہ نب رحب، انب اح م وقعیب نب اربامیہ، انب ایب دعی انب اہشب دیمح انب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

     2249    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وہزیزہ ٤ًزو ٧اٗس ایوب ب٩ ٧حار ی٤امی یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوس٤٠ہ اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، اب :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ أَ   ٕ ثْٔر َٛ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی  مٔیُّ َحسَّ ِٟامَیَ ث٨ََا أَیُّوُب ب٩ُِ ا٨َّٟحَّارٔ ا ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔی َس٤َ٠ََة 

ث٨ََا ابِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ یِّ ٩ُ َرآ

ىَی َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اانسد رمعف اندق اویب نب اجنر امییم ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس انب راعف دبعارلز



 

 

 ےس یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفاتی یک۔

 وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق اویب نب اجنر امییم ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

     2250    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ ُضیز یزیس ب٩ زریٍ ہظا٦ ب٩ حشا٪ ٣ح٤س ب٩ سْری٩ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣َُح٤َّ  اَ٪  ث٨ََا صَٔظا٦ُ ب٩ُِ َحشَّ ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ یزُ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ اٟرضَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ 

٥َ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 دمحم نب اہنمؽ رضری سیدی نب زر،ع اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اوبرہریہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 فاتی یک ےہ۔فملس ےس یہی دحثی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر

 دمحم نب اہنمؽ رضری سیدی نب زر،ع اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

  ایبؿ ںیمرضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک

     2251    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ٤ًزو ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح اب٩ وہب، ابوہانی خوَّلنی ابوًبساٟزح٩٤ حبلی حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَِبٔس ا َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  َِٟدِوََّلنٔیُّ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َصا٧ٕٔئ ا ٕح َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ٟزَِّح٩ٔ٤َ ًَ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ُِٟحبُلٔیِّ  ازٔیَز ا َ٘ َتَب اہللُ ٣َ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥ََّ٠ َي

٤َِٟائٔ  ًَلَی ا ُطُط  ا٢َ َوَْعِ َٗ َٕ َس٨َٕة  ِٟ ٤َاَوأت َواِِلَِرَق بَٔد٤ِٔشَْن أَ َٙ اٟشَّ ِب١َ أَِ٪ َیِد٠ُ َٗ  ٔٙ ٔ َِٟدًَلئ  ا

 نب رمعف نب اعص ریض اہلل اوباطرہ ادمح رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح انب فبہ، اوباہین وخالین اوبدبعارلنمح یلبح رضحت دبعاہلل

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل ےن آامسؿ ف زنیم یک قیلخت ےس اچپس سہار اسؽ ےلہپ 



 

 

 ولخماقت یک دقتری یھکل افر اہلل اک رعش اپین رپ اھت۔

وباہین وخالین اوبدبعارلنمح یلبح رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص اوباطرہ ادمح رمعف نب دبعاہلل نب رمعف نب رسح انب فبہ، ا :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رضحت آدؾ افر ومٰیس ےک درایمؿ اکمہلم ےک ایبؿ ںیم

     2252    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز ٣ْقی حیوة ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم اب٩ ابی ٣زی٥ ٧آٍ اب٩ یزیس ابی ہانی :  راوی

٤ٔیِٔمُّ حَ  ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحِیَوةُ ح و َحسَّ ُئ َحسَّ ٤ُِِْٟقٔ ث٨ََا ا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٍْ َحسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخبََر٧َا ٧َآ سَّ

ُططُ  ا َوَْعِ ٥َِٟ یَِذَُکَ َُّض٤َا  ََُِْر أ٧َ ٔ ٣ِٔث٠َُط  ٩ًَِ أَبٔی َصا٧ٕٔئ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ص٤َُا  ىٔی اب٩َِ َیزٔیَس لِٔکَ ٌِ ٤َِٟائٔ  َي  ًَلَی ا

 ایب اہین اس دنس ےس یھب دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم انب ایب رمع رقمی ویحۃ دمحم نب لہس یمیمت انب ایب رممی انعف انب سیدی

 ہی ذموکر ںیہن ہک اہلل اک رعش اپین رپ اھت۔

 انب ایب رمع رقمی ویحۃ دمحم نب لہس یمیمت انب ایب رممی انعف انب سیدی ایب اہین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل اک رمیض ےک اطمقب فولں وک ریھپےن ےک ایبؿ ںیم

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل اک رمیض ےک اطمقب فولں وک ریھپےن ےک ایبؿ ںیم

     2253    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ یزیس ٣ْقی حیوة ابوہانی ابوًبساٟزح٩٤ حبلی حرضت ًبساہلل ب٩ زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٤٧ْر، ٣ْقی زہْر  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ یَ  ث٨ََا  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ٔئ  ٤ُِِْٟقٔ ٩ًَِ ا ص٤َُا  ٕ لِٔکَ ٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َ َحسَّ ث ا٢َ َحسَّ َٗ ُئ  ٤ُِِْٟقٔ ٨َا َحِیَوةُ زٔیَس ا

٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ   ٍَ َّطُ َس٤ٔ ُِٟحبُلٔیَّ أ٧َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٍَ أَبَا  َُّط َس٤ٔ ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ أَِخبََرنٔی أَبُو َصا٧ٕٔئ أ٧َ َُّط َس٤ٔ وَُّل أ٧َ ُ٘ أؾ َي ٌَ ِٟ  ا



 

 

٠ُُٗوَب بَىٔی آَز٦َ  و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُُٓط َحِیُث  َػل ٠ِٕب َواحٕٔس يََُصِّ َ٘ َٛ ٍٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٔ ِْٔن ٩ِ٣ٔ أََػاب ٌَ ک٠ََُّضا بََِْن إِٔػَب

 َ ًَل ٠ُُٗوب٨ََا   ِٖ ٠ُؤب َُصِّ ُ٘ ِٟ َٖ ا ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ ٣ََُصِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَتَٔک َيَظاُئ ث٥َُّ   ی كَا

ی زریہ دبعاہلل نب سیدی رقمی ویحۃ اوباہین اوبدبعارلنمح یلبح رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض زریہ نب رحب، انب ریمن، رقم

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت  ماؾ ینب آدؾ ےک دؽ رنمح یک 

 اویلگنں ںیم ےس دف اویلگنں ےک درایمؿ اکی دؽ یک رط
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ویحۃ اوباہین اوبدبعارلنمح یلبح رضحت دبعاہلل نب رمعف نب زریہ نب رحب، انب ریمن، رقمی زریہ دبعاہلل نب سیدی رقمی  :  رافی

 اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ زیچ اک دقتری ایہل ےک اسھت فاہتسب وہےن ےک ایبؿ ںیم

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 دقتری ایہل ےک اسھت فاہتسب وہےن ےک ایبؿ ںیمرہ زیچ اک 

     2254    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساَّلًلی ب٩ ح٤از ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٗتیبہ ب٩ سٌیس ٣اٟک زیازہ ب٩ سٌیس ٤ًزو ب٩ ٣ش٥٠ حرضت كاؤض :  راوی

 ِ أ ا٢َ ََقَ َٗ  ٕ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبُس اِِل ًَ ثَىٔی  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٕک ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ًَلَی ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ح و َحسَّ ُت 

ُت ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ ِٛ ا٢َ أَِزَر َٗ َّطُ  ٩ًَِ كَاُوٕض أ٧َ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠   ٩ًَِ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٠َِیطٔ ٩ًَِ زٔیَاز ًَ َّی اہللُ   َػل

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ُت  ٌِ ا٢َ َوَس٤ٔ َٗ َسٕر  َ٘ وُٟوَ٪ ک١ُُّ َطِیٕئ بٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک١ُُّ َطِیٕئ َوَس٠َّ ًَ ہللُ 

 ٔ ِحز ٌَ ِٟ َِٜیٔص َوا َِٜیٔص أَِو اِل ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ َّی ا َسٕر َحً َ٘  بٔ

سن، ہبیتق نب دیعس امکل ز ادہ نب دیعس رمعف نب ملسم رضحت اطؤس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ دبعاالیلع نب امحد امکل نب ا

اہلل ےک دعتمد احصہب ےس الماقت یک ےہ فہ ےتہک ےھت رہ زیچ دقتری ےس فاہتسب ےہ افر ںیم ےن رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس 

  ےہ اہیں کت ہک  زج افر دقرت  ا دقرت افر  زج۔ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رہ زیچ دقتری ےس فاہتسب

 دبعاالیلع نب امحد امکل نب اسن، ہبیتق نب دیعس امکل ز ادہ نب دیعس رمعف نب ملسم رضحت اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

  اک دقتری ایہل ےک اسھت فاہتسب وہےن ےک ایبؿ ںیمرہ زیچ

     2255    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

باز ب٩ جٌرف ٣دزومی حرضت ابوہزیزہ  :  راوی  ً ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب وٛیٍ، سٔیا٪، زیاز ب٩ اس٤ٌی١ ٣ح٤س ب٩

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو بَ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َحسَّ ٌٔی١َ  ٔ ب٩ِٔ إِٔس٤َ ٩ًَِ زٔیَاز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ٔ ب٩ِٔ رِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَبَّاز ٔس ب٩ِٔ 

یِٕع یَُدأػ٤ُوَ٪ َرُسو٢َ اہللٔ َػ  و َُقَ ُٛ ا٢َ َجاَئ ٣ُرِشٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َِِٟدزُومٔیِّ  رَفٕ ا ٌِ َِٟت َج ٨َزَ َٓ َسرٔ  َ٘ ِٟ ٥َ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

َسرٕ  َ٘ ٨َاُظ بٔ ِ٘ َّا ک١َُّ َطِیٕئ َخ٠َ ُٗوا ٣َصَّ َسَْقَ إ٧ٔ ًَلَی ُوُجوصٔض٥ِٔ ذُو  َیِو٦َ ُيِشَحبُوَ٪ فٔی ا٨َّٟارٔ 

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، ایفسؿ، ز اد نب اامسلیع دمحم نب ابعد نب رفعج یموفیم رضح
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منہج ںیم افدن وہ ہنم ےٹیسھگ اجںیئ ےگ افر اہک اجےئ اگ دفزخ اک  اا

 ذعاب وھکچ ےب کش مہ ےن رہ زیچ وک دقتری ےک اسھت دیپا ایک ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، ایفسؿ، ز اد نب الیعمس دمحم نب ابعد نب رفعج یموفیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انب آدؾ رپ زان فریغہ ںیم ےس ہصح دقمر وہےن ےک ایبؿ ںیم

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 انب آدؾ رپ زان فریغہ ںیم ےس ہصح دقمر وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2256    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس اسحاٚ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ٚٔ َحسَّ  ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ  َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٩ًَِ  ث٨ََا ٣َ كَاُوٕض 

ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػ  َٗ ا  ا٢َ ٣َا َرأَیُِت َطِیّئا أَِطَبَط بٔا٥ٔ٤ََّ٠ٟ ٤٣َّٔ َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ أَبٔیطٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

َٔک ََّل  طُ ٩ِ٣ٔ اٟز٧َِّا أَِزَرَک ذَٟ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ َحوَّ َتَب  َّی َٛ ُص َت٤َى ِٔ ُٙ َوا٨َّٟ ِل ِی٨َِْٔن ا٨ََّٟوزُ َوز٧َٔا ا٠َِّٟشأ٪ ا٨ُّٟ ٌَ ِٟ ز٧َٔا ا َٓ َة  َٟ  ٣ََحا



 

 

ُت ابِ  ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس٤ٔ ِبْس فٔی رَٔواَیتٔطٔ اب٩ِٔ كَاُوٕض  ًَ ا٢َ  َٗ بُُط  َٜذِّ ُ َٔک أَِو ی ُٚ ذَٟ ُد ُيَؼسِّ ِٟرَفِ ًَبَّإض َوَتِظَتهٔی َوا  ٩َ 

 یک  ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب
ِ
م

مَ

َ
ّ لل

ا
ِ
دیمح ااحسؼ دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ریمے زندکی ي 

ریسفت ںیم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اس وقؽ ےس رتہب وکیئ ابت ںیہن ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش 

ھکل د ا ےسج فہ رضفر احلص رکے اگ آوھکنں اک زان دانھکی ےہ افر زابؿ اک زان انہک ےہ افر دؽ اہلل اعتیل ےن انب آدؾ رپ زان ےس اس اک ہصح 

 انمت افر وخاشہ رکات ےہ افر رشاگمہ اس یک دصتقی  ا ذکتبی رکیت ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح ااحسؼ دبعارلزاؼ، رمعم، انب اطؤس رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 انب آدؾ رپ زان فریغہ ںیم ےس ہصح دقمر وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2257    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ابوہظا٦ ٣دزومی وہیب سہی١ ب :  راوی

 ٔ ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَب ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو صَٔظا٦ٕ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ی َػأٟٕح 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ِی٨َأ٪ ز٧َٔاص٤َُا ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌَ ِٟ ا َٓ َة  َٟ ًَلَی اب٩ِٔ آَز٦َ َنٔؼیبُطُ ٩ِ٣ٔ اٟز٧َِّا ٣ُِسرْٔک َذَٟٔک ََّل ٣ََحا تَٔب  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َس٠َّ

َِٟبِلُع َواٟزِِّج١ُ زٔ  َِٟیُس ز٧َٔاَصا ا ِٟکًََل٦ُ َوا َُ َوا٠َِّٟشاُ٪ ز٧َٔاُظ ا ِٟدُ ا٨ََّٟوزُ َواِِلُذ٧َُأ٪ ز٧َٔاص٤َُا أَّلِست٤َٔا ٠ُِب یَِضَوی ٧َاصَا ا َ٘ ِٟ َلا َوا

بُطُ  َٜذِّ ُ ُد َوی ِٟرَفِ ُٚ َذَٟٔک ا َّی َوُيَؼسِّ  َوَیَت٤َى

ااحسؼ نب وصنمر اوباشہؾ یموفیم فبیہ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ایگ ےہ فہ ال احمہل اےس ےلم اگ سپ آوھکنں اک زان دانھکی ےہ افر اکونں اک زان فملس ےن اراشد رفام ا انب آدؾ رپ اس ےک زان ےس ہصح ھکل د ا 

 افر رشاگمہ اننس ےہ افر زابؿ اک زان وگتفگ رکان ےہ افر اہوھتں اک زان ڑکپان ےہ افر اپؤں اک زان انلچ ےہ افر دؽ اک انگہ وخاشہ افر انمت رکان ےہ

 اس یک دصتقی رکیت ےہ  ا ذکتبی۔

 نب وصنمر اوباشہؾ یموفیم فبیہ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت



 

 

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2258    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ حاجب ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ رحب زبیسی زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی :  راوی

ٌٔیُس  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َس ٩ًَِ اٟزُّبَِیٔسیِّ  ٕب  ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا َحأجُب ب٩ُِ ا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ب٩ُِ ا

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ َّطُ کَاَ٪ َي ا٧ٔطٔ أ٧َ َ أَبََواُظ یَُضوَِّزا٧ٔطٔ َوی٨ََُصِّ َٓ  ٔ ة ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی ا َُٟس  ٕ إَّٔلَّ یُو ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوز

وَُّل أَبُو صُ  ُ٘ ًَاَئ ث٥َُّ َي وَ٪ ٓٔیَضا ٩ِ٣ٔ َجِس اَئ َص١ِ تُحٔشُّ ٌَ َِٟبضٔی٤َُة بَضٔی٤َّة َج٤ِ ٤َا ت٨َُِتُخ ا َٛ َشا٧ٔطٔ  ُؤا إِٔ٪ ٔطئِ َوی٤َُحِّ َة َزیَِزَة َواَِقَ ُت٥ِ ٓرِٔطَ

ٙٔ اہللٔ اِْلیَةَ  ٠َِیَضا ََّل َتِبٔسی١َ َٟٔد٠ِ ًَ َٓرَطَ ا٨َّٟاَض  ًَّٟٔی   اہللٔ ا

احبج نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی، دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

ےہ سپ اس ےک فادلنی اےس وہیدی رصناین افر وجمیس انب دےتی ںیہ سک ے ہک اجونر ےک رفام ا رہ دیپا وہےن فاال ہچب رطفت رپ دیپا وہات 

ااء فاال اجونر دیپا وہات ےہ ایک ںیہمت اؿ ںیم وکیئ ےٹک وہےئ وضع فاال اجونر ولعمؾ وہات ےہ رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

 

ض
ع
وپرے ا

  
ِ

 

َ
ّ

ِ ال
َ
َة اّللّ
َ
ر  ْ
فِغ
اَس( زپھ ول ینعی اے ولوگ اہلل یک انبیئ وہیئ رطفت )دنی امالؾ ےہ( وک الزؾ اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ  م اچوہ وت آتی )

َ
ّ

 

 اا
َ
ر  َ
غ
َ ف
 

 رکول سج رپ اس ےن ولوگں وک دیپا ایک ےہ اہلل یک ولخمؼ ںیم وکیئ دبتیلی ںیہن وہ یتکس۔

  ہنعاحبج نب فدیل دمحم نب رحب زدیبی زرہی، دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2259    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

بِ  ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  ًِلَی ح و َحسَّ َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ص٤َُا  ٚٔ لِٔکَ ا ُس اٟزَّزَّ

اَئ  ٌَ ٥ِ یَِذَُکِ َج٤ِ َٟ َِٟبضٔی٤َُة بَضٔی٤َّة َو ٤َا ت٨َُِتُخ ا َٛ ا٢َ  َٗ ٔ َو  اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

اوبرکب نب ایب ہیبش دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اکی دنس ےس ہی 

ااء وہےن وک ذرک ںیہن ایک۔اافلظ ںیہ ہک سک ے اجونر ےک اہ

 

ض
ع
 ں اجونر دیپا وہات ےہ افر اکلم اال



 

 

 اوبرکب نب ایب ہیبش دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیمرہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہ

     2260    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ب٩ ًیسٰی اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس اب٩ طہاب ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ حَ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ یَزٔیَس  اََّل َحسَّ َٗ ٔ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔیَسی  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ًَبِسٔ سَّ َضإب أَ٪َّ أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُؤا اٟزَِّح٩ٔ٤َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  و٢ُ اَِقَ ُ٘ ةٔ ث٥َُّ َي ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی ا َُٟس  ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوزٕ إَّٔلَّ یُو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ی٥ُِّ  َ٘ ِٟ ی٩ُ ا ٙٔ اہللٔ َذَٟٔک اٟسِّ ٠َِیَضا ََّل َتِبٔسی١َ َٟٔد٠ِ ًَ رَطَ ا٨َّٟاَض  َٓ ًَّٟٔی  َة اہللٔ ا  ٓرِٔطَ

اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع انب فبہ، ویسن نب سیدی انب اہشب 

 

َ ف
  
ِ

 

َ
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ِ ال
َ
َة اّللّ
َ
ر  ْ
فِغ
اَس( اے ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رہ دیپا وہےن فاال ہچب رطفت امالؾ رپ دیپا وہات ےہ رھپ رفام ا ہی آتی زپوھ )

َ
ّ

 

 اا
َ
ر  َ
غ

سج رپ اس ےن ولوگں وک دیپا ایک ےہ اہلل یک ولخمؼ ںیم وکیئ دبتیلی ںیہن وہ یتکس افر ولوگں اےنپ افرپ اہلل یک انبیئ رطفت وک الزؾ رکول 

 یہی دنی میق ےہ۔

 اوباطرہ ادمح نب ٰیسیع انب فبہ، ویسن نب سیدی انب اہشب اوبہملس نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2261    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٤ًع، ابوػاٟح ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہْر ب٩ رحب، جزیز، :  راوی

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َُٟس  ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوزٕ إَّٔلَّ یُو َ٘ َٓ کَا٧ٔطٔ  ا٧ٔطٔ َويُرَشِّ َ أَبََواُظ یَُضوَِّزا٧ٔطٔ َوی٨ََُصِّ َٓ ةٔ  ٔٔرِطَ ِٟ ِب١َ ًَلَی ا َٗ ِو ٣َاَت  َٟ

ًَا٠٣َْٔٔن  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َٗ  َذَٟٔک 



 

 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

رفام ا رہ دیپا وہےن فاال ہچب رطفت رپ دیپا وہات ےہ رھپ اس ےک فادلنی اےس وہیدی رصناین افر رشمک انب دےتی ںیہ اکی آدیم ےن 

 رفامےت ںیہ؟ رفام ا اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ ہک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ارگ فہ اس ےس ےلہپ یہ رم اجےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک

 فہ ایک لمع رکےن فاےل وہےت۔

 زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿدقتری اک  :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2262    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ا٤ًع، اب٩ ٤٧ْر، ابی ٣ٌاویہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ٤ًَِٔع ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا 

٠ٔ٤َِّٟٔة َو  ًَلَی ا َُٟس إَّٔلَّ َوصَُو  ٕ یُو ٕ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوز ٔ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَلَی صَٔذظ اؤَیَة إَّٔلَّ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ فٔی رَٔوایَٔة أَبٔی برَِکٕ 

 َٟ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ٣َِوُٟوزٕ یُو اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ یِٕب  ٨ًَِطُ َٟٔشا٧ُُط َوفٔی رَٔوایَةٔ أَبٔی َُکَ َِّن  َّی یَُبْ ٠ٔ٤َِّٟةٔ َحً ِّرَ ا ب ٌَ َّی ُي ةٔ َحً ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی َصٔذظٔ ا ُس إَّٔلَّ 

 ٔ ٨ُِط ٟ  َشا٧ُطُ ًَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اشمع، انب ریمن، ایب اعمفہی، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ انب ریمن یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک رہ 

دیپا وہےن فاال ہچب تلم )امالہیم( رپ دیپا وہات ےہ افر رضحت اوباعمفہی یک رفاتی ںیم ہی ےہ ہک فہ اس تلم رپ دیپا وہات ےہ اہیں 

ہک فہ اینپ زابؿ ےس اس اک ااہظر رک دے اوبرکبی یک رفاتی ںیم ےہ ہک رہ دیپا وہےن فاال اس رطفت رپ دیپا وہات ےہ اہیں کت کت 

 ہک اس یک زابؿ لچ ےکس افر اس ےک ریمض یک رتامجین رک ےکس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اشمع، انب ریمن، ایب اعمفہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2263    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

٥َ ٣َ اہللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ  َػل ة ٔٔرِطَ ِٟ ٔ ا ًَلَی صَٔذظ َُٟس  َُٟس یُو ٩ِ یُو

َض١ِ َتحُٔسوَ٪  َٓ ٤َا َت٨ِتٔحُوَ٪ اِْلٔب١َٔ  َٛ ا٧ٔطٔ  َ أَبََواُظ یَُضوَِّزا٧ٔطٔ َوی٨ََُصِّ اُٟوا یَا َرُسو٢َ  َٓ َٗ َّی َتُٜو٧ُوا أْمُتَْن َتِحَسًُو٧ََضا  ًَاَئ َحً ٓٔیَضا َجِس

ًَا٠٣َْٔٔن  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َٗ أَیَِت ٩ِ٣َ ی٤َُوُت َػِّْٔرا   اہللٔ أرََفَ

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رمفی ااحدثی  دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ

ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وج یھب دیپا ایک اجات ےہ اےس اس رطفت امالؾ رپ دیپا ایک اجات ےہ رھپ اس ےک فادلنی اےس وہیدی 

ااء فاےل رظن آےت ںیہ ایک ںیہمت

 

ض
ع
ااء فاال  ا رصناین انبےت ںیہ سک ے افوٹنں ےک ےچب دیپاشئ ےک فتق ںیہمت وپرے ا

 

ض
ع
 ےٹک وہےئ ا

یھب اتلم ےہ ہکلب  م وخد اؿ ےک اکؿ فریغہ اکٹ دےتی وہ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ وج نپچب ںیم یہ وفت وہ اجےئ اس ےک 

  آپ ےن رفام ا اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ ہک فہ ایک لمع رکےن فاےل ےھت۔
 
ب  ہ 
ئ

 

ب

 ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک رفام

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں

     2264    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیزًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ َراَوِرز ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا یَّ 

 َ ُس یَُضوَِّزا٧ٔطٔ َوی٨ََُصِّ ٌِ ٔ َوأَبََواُظ َب ة ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی ا طُ  ا٢َ ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ َت٠ُٔسُظ أ٣ُُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔ اہللُ  إِٔ٪ کَا٧َا ٣ُِش٠ َٓ َشا٧ٔطٔ  ٤َِْٔن ا٧ٔطٔ َوی٤َُحِّ

٨َِیطٔ إَّٔلَّ ٣َزَِی٥َ َواب٨ََِضا ـِ ٔ ِیَلاُ٪ فٔی ح ُط ی٠َُِٜزُُظ اٟظَّ ٤ُِش٥ْٔ٠ ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ َت٠ُٔسُظ أ٣ُُّ َٓ 

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسیالعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ 

ہ رطفت رپ منج دیتی ےہ افر اس ےک دعب اس ےک فادلنی اےس وہیدی رصناین افر وجمیس انب دےتی ںیہ ہک ارگ فادلنی ااسنؿ وک اس یک فادل

املسمؿ وہں وت فہ املسمؿ نب اجات ےہ رہ ااسنؿ یک دیپاشئ ےک دعب اس ےک دفونں ولہپؤں ںیم اطیشؿ ام یل وھبچ داتی ےہ  ااےئ 

 رممی افر اؿ ےک ےٹیب ےک۔

 نب دیعس، دبعازعلسیالعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمرہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح

     2265    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، اب٩ ابی ذہب یو٧ص اب٩ طہاب ًلاء ب٩ یزیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی ذٔئ اصٔز ث٨ََا أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ًََلأئ ب٩ِٔ َیزٔیَس   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٕب َویُو٧ُُص 

٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ٔ ا ٩ًَِ أَِوََّلز ٥َ ُسئ١َٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ًَا٠٣َْٔٔن  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

انب اہشب اطعء نب سیدی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل  اوباطرہ انب فبہ، انب ایب ذبہ ویسن

 ےس رشمںیک یک افالد ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وت آپ ےن رفام ا اہلل یہ رتہب اجےتن ںیہ ہک فہ ایک لمع رکےن فاےل ےھت۔

 ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ انب فبہ، انب ایب ذبہ ویسن انب اہشب اطعء نب سیدی رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2266    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ بہزا٦ ابواٟامی٪ طٌیب س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن  :  راوی

 ١ٌ٘٣ اب٩ ًبیساہلل زہزی، یو٧ص اب٩ ابی ذئب

ِبُس اٟزَّزَّ  ًَ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٔ٪ َحسَّ ِٟامَیَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بِٔضَزا٦َ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٤َْز ح و َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا

١ْٔ٘ َوصَُو اب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ث٨ََا َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ِیْب ح و َحسَّ ٌَ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ًُبَیِ  أَِخبََر٧َا ُط ُض٥ِ  ٔس اہللٔ ک٠ُُّ

٩ًَِ َذَرارٔ  ١ٕٔ٘ ُسئ١َٔ  ٌِ ِیٕب َو٣َ ٌَ ٔ یُو٧َُص َواب٩ِٔ أَبٔی ذٔئِٕب ٣ِٔث١َ َحٔسیثٔض٤َٔا ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ُط َْٛٔن بٔإِٔس٨َاز ٤ُِٟرِشٔ  یِّ ا

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ اوباامیلؿ بیعش

زرہی، ویسن انب ایب ذبئ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 رشمنیک یک ذرتی ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ۔

اوباامیلؿ بیعش ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب  دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ :  رافی

 دیبعاہلل زرہی، ویسن انب ایب ذبئ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 ں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیمےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمون رہ ہچب

     2267    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ اِِل  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ِْعَ

ًَا٠٣َْٔٔن  ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َ٘ َٓ َْٛٔن ٩ِ٣َ ی٤َُوُت ٨ِ٣ُٔض٥ِ َػِّْٔرا  ٤ُِٟرِشٔ ا٢ٔ ا َٔ ِ  ٩ًَِ أَك

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رشمنیک انب ایب رمع ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض 

ےک اؿ وچبں ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ وج نپچب ںیم یہ وفت وہ اجےت ںیہ وت اہلل ےن رفام ا اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ ہک فہ ایک لمع رکےن 

 فاےل ںیہ۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2268    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوًوا٧ہ، ابی برش سٌیس ب٩ جبْر حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ًََوا٧ََة  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو  ا٢َ ُسئ١َٔ َرُسو٢ُ او َحسَّ َٗ َّی   ہللٔ َػل

ُض٥ِ  َ٘ ًَا٠٣َْٔٔن إٔذِ َخ٠َ ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا کَا٧ُوا  ا٢َ اہللُ أَ َٗ َْٛٔن  ٤ُِٟرِشٔ ا٢ٔ ا َٔ ِ ٩ًَِ أَك ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ییحی نب ییحی، اوبتواہن، ایب رشب دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رشمنیک ےک 

ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل وک اؿ ےک دیپا رکےت فتق وخبیب ملع اھت ہک فہ ایک لمع رکےن وچبں 

 فاےل ںیہ۔

 ییحی نب ییحی، اوبتواہن، ایب رشب دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2269    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ س٠امی٪ رٗبہ ب٩ ٣ش٠٘ہ اسحاٚ سٌیس ب٩ جبْر اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ًبساہلل ب٩ ٣ش٠٤ہ ب٩ ٨ٌٗب ٣ٌت٤ز ب :  راوی

 ٨ًہ حرضت ابی ب٩ ٌٛب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َبَة ب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ َر ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٠ََة  َ٘ ٩ًَِ  ٣َِش  َٙ إِٔسَح

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر َت٠َُط َس َٗ َّٟٔذی  ًَل٦َ ا ُِ ِٟ ٥َ إٔ٪َّ ا

رِفّ  ُٛ َیا٧ّا َو ِِ ُ َٙ أَبََویِطٔ ك ًَاَغ َِلَِرَص ِو  َٟ ا َو ٍَ کَارٔفّ ٔ َِٟدرٔضُ كُب  اا

ملہ نب بنعق رمتعم نب امیلسؿ رہبق نب ہلقسم ااحسؼ دیعس نب ریبج انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ایب نب بعک 
مس

دبع اہلل نب 

اتہ وت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا فہ ہچب ےسج رضحت رضخ ےن امر ڈاال اھت فہ رطفًة یہ اکرف اھت ارگ فہ زدنہ ر

 ےنپ فادلنی وک رسیشک افر رفک ںیم التبم رکداتی۔ا

ملہ نب بنعق رمتعم نب امیلسؿ رہبق نب ہلقسم ااحسؼ دیعس نب ریبج انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ایب نب  :  رافی
مس

دبعاہلل نب 

 بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2270    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًزو ًائظہ ب٨ت ك٠حہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہازہْر ب٩ رحب، جزیز، ًًلء ب٩ ٣شیب ٓـی١  :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ ِی١ٔ ب٩ِٔ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ًَلٔئ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ َحسَّ  ٩ًَِ  ب٨ِٔٔت ك٠ََِحَة 

َِّی َػئ  َِٟت تُُوف ا َٗ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََو ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨َّٔة  ٔ ا ًََؼآْٔر ُٔوْر ٩ِ٣ٔ  َٟطُ ًُِؼ ٠ُِت كُوبَی  ُ٘ َٓ ََّل یٌّ 

ٔ أَصًِّل  ٔ أَصًِّل َؤَٟضٔذظ َٙ َٟٔضٔذظ َد٠َ َٓ َٙ ا٨َّٟاَر  َِٟح٨ََّة َوَخ٠َ َٙ ا  َتِسرٔی٩َ أَ٪َّ اہلَل َخ٠َ

ء نب ر بی لیضف نب رمعف اعہشئ تنب ہحلط دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی ہچب وفت زریہ نب رحب، رجری، الع

ےن  وہ ایگ وت ںیم ےن اہک اس ےک ےئل وخیش وہ فہ وت تنج یک ھڑویں ںیم ےس اکی ھڑ ا ےہ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ایک وت ںیہن اج یت ہک اہلل

 س ےک ےئل ھچک ولوگں وک دیپا ایک افر ھچک ولوگں وک اس ےک ےئل دیپا ایک۔تنج افر منہج وک دیپا ایک افر ا



 

 

 زریہ نب رحب، رجری، العء نب ر بی لیضف نب رمعف اعہشئ تنب ہحلط دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2271    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 لٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌی سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌا :  راوی

ًَائَٔظَة ب٨ِٔٔت ك٠َِ  تٔطٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ َیِحٌَی   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َحسَّ ًَائَٔظَة أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ َحَة 

 ٔ ٔلَی َج٨َاَزة ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت زُعَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ُٔوْر ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ُِت َیا َرُسو٢َ اہللٔ كُوبَی َٟٔضَذا ًُِؼ ُ٘ َٓ َػٔيٓیٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ 

 ٔ ٟ َٙ ًَائَٔظُة إٔ٪َّ اہلَل َخ٠َ ََُِْر َذَٟٔک یَا  ا٢َ أََو  َٗ ُط  ِٛ ٥ِ یُِسرٔ َٟ وَئ َو ١ِ٤َ اٟشُّ ٌِ ٥ِ َي َٟ َِٟح٨َّٔة  ٔ ا ََٟضا َوص٥ُِ فٔیًََؼآْٔر ُض٥ِ  َ٘  ٠َِح٨َّةٔ أَصًِّل َخ٠َ

ََٟضا َوص٥ُِ فٔی أَِػًَلٔب آبَائٔض٥ِٔ  ُض٥ِ  َ٘ َٙ ٨٠َّٟٔارٔ أَصًِّل َخ٠َ  أَِػًَلٔب آبَائٔض٥ِٔ َوَخ٠َ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ییحی دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ااصنر ےک

الب ا ایگ وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اس تنج یک ھڑویں ںیم ےس ھڑ ا ےک ےئل وخیش وہ اکی ہچب اک انجزہ زپاھےن ےک ےئل 

اس ےن ہن وکیئ انگہ ایک افر ہن یہ انگہ رکےن ےک زامےن کت  اچنہ آپ ےن رفام ا اے اعہشئ اس ےک العفہ یھب ھچک وہاگ ےب کش اہلل اعتیل 

ا یہ تنج ےک ےئل ایک ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ اےنپ آابؤ ادجاد یک وتشپں ںیم ےھت افر ےن ضعب ولوگں وک تنج اک الہ انب ا افر اںیہن دیپ

 ضعب وک منہج اک الہ انب ا افر اںیہن دیپا یہ منہج ےک ےئل ایک ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ اےنپ آابؤ ادجاد یک وتشپں ںیم ےھت۔

  اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ہحلط نب ییحی دیسہ اعہشئ ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رہ ہچب ےک رطفت رپ دیپا وہےن ےک ینعم افر افکر ےک وچبں افر املسمونں ےک وچبں یک ومت ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2272    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ػباح اس٤ٌی١ ب٩ زَکیا، ك٠حہ ب٩ یحٌی س٠امی٪ ب٩ ٣ٌبس حشْن ب٩ حٔؽ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 یوسٕ سٔیا٪، ثوری ك٠حہ ب٩ یحٌی وٛیٍ

٩ًَِ ك٠َِ  یَّاَئ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ بَّأح َحسَّ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ َبٕس َحسَّ ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ثَىٔی ُس٠َامِیَ َحَة ب٩ِٔ َیِحٌَی ح و َحسَّ



 

 

َیاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  َٕ لِٔکَ ُس ب٩ُِ یُوُس ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ثَىٔی إِٔسَح ِٕٔؽ ح و َحسَّ ُِٟحَشُِْن ب٩ُِ َح ٩ًَِ ك٠ََِحَة ب٩ِٔ ا ِورٔیِّ  ٟثَّ

 َ ٧ ٍٕ ٔ َوٛٔی  ِحَو َحٔسیثٔطٔ َیِحٌَی بٔإِٔس٨َاز

دمحم نب ابصح اامسلیع نب زرک ا، ہحلط نب ییحی امیلسؿ نب دبعم نیسح نب صفح ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب ویفس ایفسؿ، وثری ہحلط نب 

 ییحی فعیک، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 نب صفح ااحسؼ نب وصنمر دمحم نب ویفس ایفسؿ، وثری دمحم نب ابصح الیعمس نب زرک ا، ہحلط نب ییحی امیلسؿ نب دبعم نیسح :  رافی

 ہحلط نب ییحی فعیک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رقمر دشہ رمع افر رزؼ ںیم سج اک دقتریی ہلصیف وہ  اک ےہ اس ںیم یمک  ا ز ادیت ہن وہ

 ایبؿ دقتری اک :   ابب

 رقمر دشہ رمع افر رزؼ ںیم سج اک دقتریی ہلصیف وہ  اک ےہ اس ںیم یمک  ا ز ادیت ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2273    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ٌزور ب٩ سویس ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابی برک وٛیٍ، ٣شٌز ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس ٣ِْرہ ب٩ ًبساہلل يظرکی  :  راوی

 حرضت ًبساہلل

 ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔ َحسَّ ٤ُِِْٟٔرَة ٩ًَِ ا ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ز

زُورٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا یِّ  َِٟیِظرُکٔ ِبٔس اہللٔ ا ًَ ٥َ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟت أ٦ُُّ َحبٔیَبَة َزِوُد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ب٩ِٔ ُسَویِٕس 

 ٔ او ٌَ َیاَ٪ َوبٔأَخٔی ٣ُ ِٔ ٥َ َوبٔأَبٔی أَبٔی ُس ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی بٔزَِوظٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٔ َ٘ ا٠َُّٟض٥َّ أ٣َِت َٓ ا٢َ  َٗ َّی اہللُ یََة  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل

١َ َط  حِّ ٌَ ٩َِٟ ُي ُشو٣َٕة  ِ٘ ٣َ ٕٚ ٕ َوأَِرَزا ُسوَزة ٌِ ٣َ ٕ وبَٕة َوأَیَّا٦ ِٟٔت اہللَ ْٔلَجا٢ٕ ٣َرِضُ َ ِس َسأ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َ ِب١َ ح٠ِّٔطٔ أَِو یَُؤَخِّ َٗ ِیّئا 

ٌٔیَذ  ِٟٔت اہلَل أَِ٪ ُي َ ٨ِٔت َسأ ُٛ ِو  َٟ ٩ًَِ ح٠ِّٔطٔ َو ِت َطِیّئا  ا٢َ َوذَُٔکَ َٗ  ١َ ـَ ِٓ ٔ کَاَ٪ َخِّْرا َوأَ بِر َ٘ ِٟ ًََذإب فٔی ا ًََذإب فٔی ا٨َّٟارٔ أَِو  ٔک ٩ِ٣ٔ 

١ِ ٤َِٟٔشٕذ  ٌَ ٥َِٟ َیِح ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  َ٘ َٓ َِٟد٨َازٔیزُ ٩ِ٣ٔ ٣َِشٕذ  ا٢َ َوا َٗ ْز َوأَُراُظ  ٌَ ا٢َ ٣ِٔش َٗ َزةُ  ِْٟٔقَ ِس کَا٨ًَِٔسُظ ا َٗ ًَّ٘ٔبا َو ٧َِت َنِشًّل َوََّل 

َٔک  ِب١َ ذَٟ َٗ َِٟد٨َازٔیزُ  َزةُ َوا ِْٟٔقَ  ا

ز ی رعمفر نب  ادی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی 
ک

 

 س
ت

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ایب رکب فعیک، رعسم ہمقلع نب رمدث ریغمہ نب دبعاہلل 

اخفدن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر فادل ےہ ہک زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس اؾ ہبیبح ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک اے اہلل ےھجم اےنپ 



 

 

ع رکان یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت اینہلل ےس رقمر دشہ افاقت ف ا اؾ افر میسقت دشہ رز

م

 

مئ

 

مئ

ؼ اک اوبایفسؿ افر اھبیئ اعمفہی ےس 

ہلل ےس  ااؽ رکیت ہک فہ ےھجت منہج ےک ذعاب  ا  ااؽ ایک اؿ ںیم ےس یسک زیچ وک فتق رقمر ےس دقمؾ افر ؤمرخ ںیہن ایک اجات افر ارگ وت ا

 ربق ےک ذعاب ےس انپہ دے وت فہ رتہب افر الضف وہات رافی ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس دنبرفں افر زنخریفں اک ذرک ایک ایگ وت

 ےس وموجد ےھت۔خسم دشہ وقؾ یک لسن ںیہن الچیئ افر قیقحت دنبر افر  ار ےلہپ یہ  آپ ےن رفام ا اہلل ےن یسک

ز ی رعمفر نب  ادی رضحت دبعاہلل :  رافی
ک

 

 س
ت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ایب رکب فعیک، رعسم ہمقلع نب رمدث ریغمہ نب دبعاہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 افر رزؼ ںیم سج اک دقتریی ہلصیف وہ  اک ےہ اس ںیم یمک  ا ز ادیت ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم رقمر دشہ رمع

     2274    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب اب٩ برش ٣شٌس اب٩ برش وٛیٍ :  راوی

ٕ بٔضَ  ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ث٨ََا اب٩ُِ برِٔشٕ  یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ًََذإب َحسَّ ا ٩ِ٣ٔ  ٌّ ٍٕ َج٤ٔی ٩ًَِ اب٩ِٔ برِٔشٕ َوَوٛٔی ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیثٔطٔ   ٔ َذا اِْلِٔس٨َاز

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذإب فٔی ا  فٔی ا٨َّٟارٔ َو

اوبرکبی انب رشب دعسم انب رشب فعیک، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ اس رفاتی ںیم ذعاب منہج افر 

 ظ ںیہ۔ذعاب ربق ےک اافل

 اوبرکبی انب رشب دعسم انب رشب فعیک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رقمر دشہ رمع افر رزؼ ںیم سج اک دقتریی ہلصیف وہ  اک ےہ اس ںیم یمک  ا ز ادیت ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2275    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ححاد ب٩ طاْع، ححاد اسحاٚ ححاد ًبساٟززاٚ، ثوری ٤٘٠ًہ اب٩ ٣زثس ٣ِْرہ ب٩  :  راوی

 ًبساہلل يظرکی ٣ٌزور ب٩ سویس حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ بِ  ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َححَّاْد َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُى َٟٔححَّإد  ِٔ أْعٔ َوا٠َّٟ َِٟح٨َِولٔیُّ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ِبُس ٩ُ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ًَ ث٨ََا  َحسَّ

َِٟیِظ  ًَِبسٔ اہللٔ ا ٤َُِِْٟٔرةٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ِورٔیُّ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اٟثَّ ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ زُورٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌِ ٩ًَِ ٣َ یِّ  رُکٔ



 

 

 ٔ ٥َ َوب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ىٔی بٔزَِوظٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت أ٦ُُّ َحبٔیَبَة ا٠َُّٟض٥َّ ٣َتِّ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ اؤیََة ٣َِش ٌَ َیاَ٪ َوبٔأَخٔی ٣ُ ِٔ أَبٔی أَبٔی ُس

ََٟضا َرُسو٢ُ اہللٔ ا٢َ  َ٘ ُش َٓ ِ٘ ٣َ ٕٚ وبَٕة َوآثَإر ٣َِوكُوئَٕة َوأَِرَزا ِٟٔت اہلَل ْٔلَجا٢ٕ ٣َرِضُ َ َّٔک َسأ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ١ُ  َػل حِّ ٌَ و٣َٕة ََّل ُي

 ٌَ ِٟٔت اہللَ أَِ٪ يُ َ ِو َسأ َٟ َس ح٠ِّٔطٔ َو ٌِ ُ ٨ِ٣َٔضا َطِیّئا َب ِب١َ ح٠ِّٔطٔ َوََّل یَُؤَخِّ َٗ ٔ َطِیّئا ٨ِ٣َٔضا  بِر َ٘ ِٟ ًََذإب فٔی ا ًََذإب فٔی ا٨َّٟارٔ َو آَٔیٔک ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ  َ٘ َٓ ا ٣ُٔشَذ  َِٟد٨َازٔیزُ هَٔی ٤٣َّٔ َزةُ َوا ِْٟٔقَ ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟٔک  ٥َ إٔ٪َّ اہللَ َٟکَاَ٪ َخِّْرا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٥ِ یُضِ  َٟ زَّ َوَج١َّ  ِب١َ َذَٟٔک ًَ َٗ َِٟد٨َازٔیزَ کَا٧ُوا  َزَة َوا ِْٟٔقَ ُض٥ِ َنِشًّل َوإٔ٪َّ ا َٟ  ١َ ٌَ َیِح َٓ ِو٣ّا  َٗ ِب  ذِّ ٌَ ِو٣ّا أَِو يُ َٗ  ٠ِٔک 

ز ی رعمفر نب  ادی 
ک

 

 س
ت

ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، اجحج نب اشرع، اجحج ااحسؼ اجحج دبعارلزاؼ، وثری ہمقلع انب رمدث ریغمہ نب دبعاہلل 

نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح ےن اہک اے اہلل ےھجم ریمے اخفدن ر اؽ اہلل افر رضحت دبعاہلل 

فادل اوبایفسؿ افر اھبیئ اعمفہی ےس عتمتم رفام ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس رفام ا وت ےن اہلل ےس رقمر دشہ دموتں افر الچےئ وہےئ نیعم 

اؽ ایک ےہ اؿ ںیم ےس وکیئ یھب زیچ رقمر فتق ےس دقمؾ ہن وہیگ افر ہن یہ ؤمرخ وہیگ ارگ وت دقومں افر میسقت ےئک وہےئ رزؼ اک  ا

اہلل ےس منہج ےک ذعاب ےس افر ربق ےک ذعاب ےس اعتیف امیتگن وت ہی ریتے ےئل رتہب وہات اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ابترک فاعتیل ےن یسک وقؾ وک الہک رکےن  ا ر اؽ ایک دنبر افر زنخری اؿ خسم دشہ ںیم ےس ںیہ وت یبن یلص ا

 اےس ذعاب دےنی ےک دعب اس یک لسن ںیہن الچیئ افر دنبر افر  ار اس ےس ےلہپ یہ وموجد ےھت۔

ز ی رعمفر ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، اجحج نب اشرع، اجحج ااحسؼ اجحج دبعارلزاؼ، وثری ہمقلع انب رمدث ریغمہ نب دبع :  رافی
ک

 

 س
ت

اہلل 

 نب  ادی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

  وہےن ےک ایبؿ ںیمرقمر دشہ رمع افر رزؼ ںیم سج اک دقتریی ہلصیف وہ  اک ےہ اس ںیم یمک  ا ز ادیت ہن

     2276    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ ٣ٌبس حشْن ب٩ حٔؽ سٔیا٪ :  راوی

َیاُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  ِٔ ث٨ََا ُس ٕؽ َحسَّ ِٔ ُِٟحَشُِْن ب٩ُِ َح ث٨ََا ا َبٕس َحسَّ ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ث٨َٔیطٔ أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ ا٢َ َوآثَإر َحسَّ َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ  ٔ از

ِب١َ ح٠ِّٔطٔ أَِی ٧ُزُؤٟطٔ  َٗ ُض٥ِ  ـُ ٌِ َبٕس َوَرَوی َب ٌِ ا٢َ اب٩ُِ ٣َ َٗ  ٣َِب٠ُوَُٕة 

 اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم نیسح نب صفح ایفسؿ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم نیسح نب صفح ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رکےن ےک ایبؿ ںیم

 
 

 
 

 ...دقتری رپ اامیؿ الےن افر ت

 دقتری اک ایبؿ :   ابب

 رکےن ےک ایبؿ ںیم

 
 

 
 

 دقتری رپ اامیؿ الےن افر ت

     2277    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل ب٩ ازریص ربیٌہ ب٩ ًث٤ا٪ ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪ اْعد حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ةَ  ٌَ ٩ًَِ َربٔی ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر سٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ  َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ 

 ِٟ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٔلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ َحبَّاَ٪  ؤیُّ َخِْْر َوأََحبُّ إ َ٘

ٕٔ َوفٔی ک١ُٕٓ َخ  ٌٔی َـّ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ اٟ ٠ِ ا ٌَ َٓ ِّی  َِٟو أَن  ١ِ ُ٘ ًَل َت َٓ َحزِ َوإِٔ٪ أََػابََک َطِیْئ  ٌِ ٩ٌِٔ بٔاہللٔ َوََّل َت َک َواِسَت ٌُ َٔ ًَلَی ٣َا ی٨َِ ِؾ  ُت ِْْر ارِحٔ

ِیَلا٪ٔ  ١َ٤ًََ اٟظَّ َتُح  ِٔ ِو َت َٟ َٓإٔ٪َّ   ١َ ٌَ َٓ َسُر اہللٔ َو٣َا َطاَئ  َٗ  ١ُِٗ  ٩ِٜٔ َذا َوَل َٛ َذا َو َٛ  کَاَ٪ 

، انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی رہعیب نب امثعؿ دمحم نب ییحی نب ةحؿ ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اطوتقر ومنم اہلل ےک زندکی زمکفر ومنم ےس رتہب افر دنسپدیہ ےہ رہ الھبیئ 

اہمترے ےئل عفن دنم وہ افر اہلل ےس دمد بلط رکےت روہ افر اس ےس اعزج تم وہ افر ارگ  م رپ وکیئ ںیم ایسی زیچ یک رحص رکف وج 

 تبیصم فاعق وہ اجےئ وت ہی ہن وہک اکش ںیم ااسی ااسی رکاتیل ویکہکن اکش ظفل اطیشؿ اک درفازہ وھکاتل ےہ۔

ؿ دمحم نب ییحی نب ةحؿ ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، دبعاہلل نب ادرسی رہعیب نب امثع :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ : ابب

 ...اشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فاولں ےس ےنچب اک مکح افر



 

 

 ملع اک ایبؿ :   باب

 اشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فاولں ےس ےنچب اک مکح افر رقآؿ ںیم االتخػ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

     2278    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

تری ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س سیسہ ًائظہ رضی اہلل بساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب یزیس ب٩ ابزاہی٥ تش :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ِشتَرٔیُّ  ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟتُّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  أس٥ٔ ب٩ِٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة   ب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی

 ٩ًَِ ٕس  َٜٔتاَب ٨ِ٣ٔطُ آیَ ٣َُح٤َّ ٠َِیَک اِل ًَ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ  ٥َ صَُو ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت َتًَل َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٤ََٜاْت ص٩َُّ ًَائَٔظَة  اْت ٣ُِح

وَ٪ ٣َا َتَظابَ  ٌُ ٔ َّب َیت َٓ  ّْ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ َزیِ َّٟٔذی٩َ فٔی  ا ا أ٣ََّ َٓ َٜٔتأب َوأََُخُ ٣َُتَظابَٔضاْت  اَئ َتأِؤی٠ٔطٔ أ٦ُُّ اِل َِ ٔ ٔٔت٨َِةٔ َوابِت ِٟ اَئ ا َِ ٔ َط ٨ِ٣ُٔط ابِت

وُٟوَ٪ آ٨٣ََّا بٔطٔ ک١ٌُّ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس َرب٨َِّا َو  ُ٘ ٥ٔ٠ِ َي ٌٔ ِٟ ٥ُ٠َ َتأِؤی٠َُط إَّٔلَّ اہللُ َواٟزَّأسُدوَ٪ فٔی ا ٌِ ا٢َ َو٣َا َي َٗ َِٟت  ا َٗ َِٟبأب  َ ُ إَّٔلَّ أُوُٟو اِِل
َکَّ ٣َا یَذَّ

َّٟٔذی٩َ َسِمَّ اَرُسو٢ُ اہللٔ  َٟئَٔک ا أُو َٓ وَ٪ ٣َا َتَظابََط ٨ِ٣ُٔط  ٌُ ٔ َّب َّٟٔذی٩َ یَت ٥َ إَٔذا َرأَیُِت٥ِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اِحَذُروص٥ُِ َػل َٓ  ہللُ 

ت کہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 
مل
اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق سیدی نب اربامیہ رتستی دبعاہلل نب ایب 
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 ہیلع فملس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس ےن ہی آتی التفت رفامیئ )ف

سپ فہ ولگ نج ےک رپ ہی اتکب انزؽ یک اس ںیم ضعب آ ات مکحم ںیہ وج ہک اتکب یک الص افر اینبد ںیہ افر دفرسی اشتماہبت ںیہ 

دولں ںیم یجک ےہ فہ رقآؿ یک اشتماہبت آ ات یک اابتع ہنتف بلط رکےن افر اس یک اتفلی یک التش رکےن ےک ےئل رکےت ںیہ 

احالہکن اؿ یک ریسفت  ااےئ اہلل ےک وکیئ ںیہن اجاتن وج ملع ںیم یگتخپ رےتھک ںیہ فہ ےتہک ںیہ مہ اس رپ اامیؿ الےئ ہی بس امہرے 

 رصػ دنملقع یہ وبقؽ رکےت ںیہ دیسہ ےن اہک ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج  م اؿ ولوگں وک رپفرداگر یک

 

خی ت
ض

 

ت

 رطػ ےس ےہ افر 

 دوھکی وج رقآؿ ےک اشتماہبت یک ریپفی رکےت ںیہ وت یہی فہ ولگ ںیہ نج اک اہلل ےن انؾ ذرک رفام ا سپ اؿ ےس وچب۔

ت کہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدباہلل نب ہملسم نب بنعق سیدی نب اربامیہ  :  رافی
مل
 رتستی دبعاہلل نب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  افر رقآؿ ںیم االتخػ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فاولں ےس ےنچب اک مکح

     2279    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوکا١٣ ٓـی١ اب٩ حشیں جحسری ح٤از ب٩ زیس ابو٤ًزا٪ جونی ًبساہلل ب٩ رباح انؼاری حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو  :  راوی



 

 

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا أَبُو ک تَ َحسَّ َٛ ا٢َ  َٗ َِٟحِونٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن ا ـَ ُٓ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا١ٕ٣ٔ  ٔلَیَّ  َب إ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ا٢َ َصحَّزُِت إ َٗ ٤ًَِزٕو  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ٍَ أَِػَواَت َربَإح اِِلَِنَؼارٔیُّ أَ٪َّ  َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ یَِو٣ّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

 ِٟ ُٖ فٔی َوِجضٔطٔ ا َز ٌِ ٥َ يُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َد  َٓرَخَ ا فٔی آَیٕة  َٔ ٤ََّا َص٠ََک ٩ِ٣َ کَاَ٪ َرُج٠َِْٔن اِخَت٠َ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُب  ـَ َِ

 ٔ ِب٥ُِٜ٠َ بٔاِختًَٔلٓ َٜٔتأب َٗ  ض٥ِٔ فٔی اِل

حد ری امحد نب زدی اوبرمعاؿ وجین دبعاہلل نب رابح ااصنری رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
خ 

اوباکلم لیضف انب ںیسح 

رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ںیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض اھت ہک آپ ےن دف آدویمں یک آفاز  ین وج اکی آتی ںیم االتخػ رک 

 انچہچن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ ہصغ ےک رےہ ےھت

 ارثات ےھت رھپ آپ ےن رفام ا  م ےس ےلہپ ولگ اتکب ںیم االتخػ رکےن یک فہج ےس الہک وہےئ۔

حد ری امحد نب زدی اوبرمعاؿ وجین دبع :  رافی
خ 

اہلل نب رابح ااصنری رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اوباکلم لیضف انب ںیسح 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم االتخػ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فاولں ےس ےنچب اک مکح افر رقآ

     2280    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوٗسا٣ہ حارث ب٩ ًبیس ابو٤ًزا٪ حرضت ج٨سب ب٩ ًبساہلل بحلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َُٗس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َِٟبَحلٔیِّ  ًَِبٔس اہللٔ ا ٩ًَِ ُج٨َِسٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪  َِٟحارُٔث ب٩ُِ ًُبَِیٕس  ا٣ََة ا

 ِٔ إَٔذا اِخَت٠َ َٓ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ٠َِیطٔ  ًَ ِت  َٔ آَ٪ ٣َا ائَِت٠َ ُِْٟقِ ُؤا ا ٥َ اَِقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٣ُواَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ  ُت٥ِ ٓٔیطٔ 

ییحی نب ییحی، اوبدقاہم احرث نب دیبع اوبرمعاؿ رضحت دنجب نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

رفام ا رقآؿ اس فتق کت زپےتھ روہ بج کت اہمترے دولں وک اس رپ اافتؼ وہ افر بج اہمترے درایمؿ االتخػ وہ اجےئ وت اھٹ 

 اجؤ۔

 ، اوبدقاہم احرث نب دیبع اوبرمعاؿ رضحت دنجب نب دبعاہلل یلجب ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  اک مکح افر رقآؿ ںیم االتخػ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فاولں ےس ےنچب

     2281    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ًبساٟؼ٤س ہ٤ا٦ ابو٤ًزا٪ جونی حرضت ج٨سب ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧ ثَىٔی إِٔسَح ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َحسَّ ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ ُج٨َِسٕب َي َِٟحِونٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٤َٔس َحسَّ ًَِبُس اٟؼَّ  ا 

إَٔذا اِخ  َٓ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ٠َِیطٔ  ًَ ِت  َٔ آَ٪ ٣َا ائَِت٠َ ُِْٟقِ ُؤا ا ا٢َ اَِقَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  و٣ُواَت٠َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ َٓ ُت٥ِ  ِٔ 

ااحسؼ نب وصنمر دبعادمصل امہؾ اوبرمعاؿ وجین رضحت دنجب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا بج کت اہمترے دولں وک رقآؿ رپ اافتؼ وہ اس یک التفت رکےت روہ افر بج االتخػ وہ اجےئ وت اھٹ ڑھکے 

 وہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر دبعادمصل امہؾ اوبرمعاؿ وجین رضحت دنجب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ولں ےس ےنچب اک مکح افر رقآؿ ںیم االتخػ رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیماشتماہبت ارقلآؿ ےک درےپ وہےن یک اممتعن اؿ یک اابتع رکےن فا

     2282    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس ب٩ ػرخ زارمی حبا٪ ابا٪ حرضت ابو٤ًزا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٔس ب٩ِٔ َػرِخٕ اٟسَّ  ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٨ََٟا ُج٨َِسْب َو٧َِح٩ُ َحسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪  ث٨ََا أَبَاُ٪ َحسَّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ

آَ٪ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٤َٔا ُِْٟقِ ُؤا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اَِقَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٓةٔ   ٤َ٠ُِٔاْ٪ بٔاِلُٜو

ریم ةحؿ اابؿ رضحت اوبرمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دنجب ےن ںیمہ اہک افر مہ ادمح نب دیعس نب رخص دا

 وکہف ےک ونوجاؿ ےھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقآؿ زپوھ ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

  ہنعادمح نب دیعس نب رخص داریم ةحؿ اابؿ رضحت اوبرمعاؿ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تخس ڑگھج اول ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 تخس ڑگھج اول ےک ایبؿ ںیم

     2283    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بہ، وٛیٍ، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طی :  راوی

ًَائَٔظةَ   ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ

َِٟدٔؼ٥ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َٟسُّ ا َ ٔلَی اہللٔ اِِل َف اٟزَِّجا٢ٔ إ َِ  إٔ٪َّ أَبِ

ت کہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس
مل
ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب رججی، انب ایب 

 وہ۔ اراشد رفام ا اہلل اک بس ےس اندنسپدیہ آدیم فہ ےہ وج تخس ڑگھجےن فاال

ت کہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، انب رججی، انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وہیدف اصنری ےک رطوقیں یک اابتع ےک ایبؿ ںیم

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اصنری ےک رطوقیں یک اابتع ےک ایبؿ ںیموہیدف 

     2284    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُؽ ب٩ُِ ٣َیِ  ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ُِٟدِسرٔیِّ َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  َة َحسَّ رَسَ

 ٕ ِب٥ُِٜٔ٠ ٔطبِّرا بٔٔظبِر َٗ َّٟٔذی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٩َّ َسنََن ا ٌُ ٔ َّب َٟتَت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  وِ َٗ َٟ َّی  َٕ َحً ا بٔٔذَرا ًّ َزَخ٠ُوا   َوذَٔرا

 ٩ِ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیُضوَز َوا٨ََّٟؼاَری  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ آ ُت٤ُوص٥ُِ  ٌِ َب  فٔی ُجَِحٔ َؿٓبٕ ََّلتَّ

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ولگ ولوگں ےک رطےقی رپ ابتشل ابتشل افر اہھت اہھت ںیلچ ےگ اہیں کت ہک ارگ فہ وگہ ےک  اارخ ںیم  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 دالخ وہےئ وت یھب  م اؿ یک ریپفی رکف ےگ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ وہید فاصنری؟ آپ ےن رفام ا افر وکؿ؟

 ت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وہیدف اصنری ےک رطوقیں یک اابتع ےک ایبؿ ںیم

     2285    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابی ٣زی٥ :  راوی

ُس ب٩ُِ ٣ُرَطِّ  اَ٪ َوصَُو ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو َُشَّ ٩ًَِ َس ْة ٩ِ٣ٔ أَِػَحاب٨َٔا  ث٨ََا ًٔسَّ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ بَٔضَذا و َحسَّ  ٕٖ

ٔ ٧َِحَوظُ   اِْلِٔس٨َاز

 املس، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔دیعس نب ایب رممی, اوباسغؿ، دمحم نب رطمػ، زدی نب 

 دیعس نب ایب رممی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 وہیدف اصنری ےک رطوقیں یک اابتع ےک ایبؿ ںیم

     2286    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابو اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ٣ح٤س ب٩ یحٌی اب٩ ابی ٣زی٥ ابوُشا٪ زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ُس ب٩ُِ یَِحٌَی َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس َحسَّ َٙ إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو إِٔسَح ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  َٗ اَ٪ َحسَّ أَبُو َُشَّ

َِٟحٔسیَث ٧َِحَوظُ  ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر َوَذََکَ ا  ٩ًَِ 

اوب ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم دمحم نب ییحی انب ایب رممی اوباسغؿ زدی نب املس اطعء نب اسیر اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح 

 رمفی ےہ۔

 اربامیہ، دمحم دمحم نب ییحی انب ایب رممی اوباسغؿ زدی نب املس اطعء نب اسیر اوب ااحسؼ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ولغ رکےن فاولں یک الہتک ےک ایبؿ ںیم

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ولغ رکےن فاولں یک الہتک ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2287    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ حٔؽ ب٩ ُیاث یحٌی ب٩ سٌیس اب٩ جزیخ، س٠امی٪ ب٩ ًتیٙ ك٠ٙ اب٩ حبیب اح٨ٕ ب٩ ٗیص  :  راوی

 حرضت ًبساہلل

ُِٔؽ ب٩ُِ َُٔیإث َو  ث٨ََا َح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٙٔ َحسَّ ٩ًَِ ك٠َِ  ٕٙ ًَتٔی َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ  ٌٔیٕس  َیِحٌَی ب٩ُِ َس

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ صَ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ ِیٕص  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اِِلَِح٨َ ََٟضا ثًََلثّاب٩ِٔ َحبٔیٕب  ا َٗ وَ٪  ٌُ ٤ُِٟت٨ََلِّ  ٠ََک ا

 نب ایب ہبیش صفح نب ایغث ییحی نب دیعس انب رججی، امیلسؿ نب قیتع ب ق انب بیبح ا فن نب سیق رضحت دبعاہلل ےس اوبرکب

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن نیت ابر اراشد رفام ا ولغ رکےن فاےل الہک وہ ےئگ۔

  انب بیبح ا فن نب سیق رضحت دبعاہللاوبرکب نب ایب ہبیش صفح نب ایغث ییحی نب دیعس انب رججی، امیلسؿ نب قیتع ب ق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیمآرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہ

     2288    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور ًبساٟوار ث ابوتیاح حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٟوَ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  أح َحسَّ َّیَّ ث٨ََا أَبُو اٟت ارٔٔث َحسَّ

َِٟد٤ِزُ َویَِوَضَز اٟزِّ  َب ا َِٟحِض١ُ َوُيرِشَ ٥ُ٠ِ َوَیِثبَُت ا ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٓ ٔة أَِ٪ یُزِ ًَ ا أن اٟشَّ  ٧َا٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ أرَِشَ

اولارث اوبایتح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ملع ااھٹ انیل افر ابیشؿ نب رففخ دبع

 اہجتل اک اظرہ وہ اجان رشاب اک ایپ اجان افر زان اک یلع االالعؿ وہان  ماتم یک العامت ںیم ےس ےہ۔

 کل ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب رففخ دبعاولار ث اوبایتح رضحت اسن نب ام :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2289    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

َت  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص  َحسَّ ُث  َتاَزَة یَُحسِّ ب٩ِٔ َٗ

ث٥ُُِٜ  ٥َ ََّل یَُحسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ث٥ُُِٜ َحسٔیّثا َس٤ٔ ا٢َ أَََّل أَُحسِّ َٗ ُط ٨ِ٣ُٔط إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ٣َأٟٕک  ٌَ سٔی َس٤ٔ ٌِ  أََحْس َب

ُظَو اٟزِّ  ِٔ َِٟحِض١ُ َوَي ٥ُ٠ِ َوَیِوَضَز ا ٌٔ ِٟ ٍَ ا َٓ ًَةٔ أَِ٪ یُزِ ا أن اٟشَّ َّی یَُٜوَ٪ أرَِشَ َِٟد٤ِزُ َویَِذَصَب اٟزَِّجا٢ُ َوَتِبَقی ا٨َِّٟشاُئ َحً َب ا ٧َا َويُرِشَ

ی٥ِّْ َواحْٔس  َٗ  َٟٔد٤ِٔشَْن ا٣َِزأَّة 

دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم ںیہمت ایسی دحثی ہن 

ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فہملس ےس انس ےہ افر ریمے دعب ںیہمت وکیئ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہیئ ایبؿ رکفں ےسج 

اک مک  دحثی رفاتی ہن رکے اگ آپ ےن رفام ا ملع اک اھٹ اجان افر اہجتل اک اغبل وہ اجان افر زان اک اعؾ وہ اجان افر رشاب اک ایپ اجان رمدفں

 اک ابح  رانہ اہیں کت ہک اچپس توروتں ےک ےئل اکی رمد یہ رگناؿ وہاگ  ماتم یک العامت ںیم ےس ںیہ۔ وہان افر توروتں

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2290    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش ابوَکیب ًبسہ ابواسا٣ہ سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ ٗتازہ،  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َس ُض٥ِ   َوأَبُو أَُسا٣ََة ک٠ُُّ

٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ث٤ُُُٜوُظ  أَبٔی َْعُ ًَِبَسَة ََّل یَُحسِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ برِٔشٕ َو ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٣َأٟٕک 

ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔسی َس٤ٔ ٌِ  أََحْس َب

رکبی دبعہ اوبااسہم دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یہی اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب اوب

دحثی اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت اسن ےن اہک ریمے دعب  م وک وکیئ یھب ایس رطح دحثی رفاتی ںیہن 

 رکے اگ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس۔



 

 

 ، دمحم نب رشب اوبرکبی دبعہ اوبااسہم دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیمآرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل

     2291    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، ا٤ًع، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع، حرضت ابووائ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َُٟط  َحسَّ ُى  ِٔ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َوا٠َّٟ ثَىٔی أَبُو َس ٤ًَُِع ح و َحسَّ َ ث٨ََا اِِل اََّل َحسَّ َٗ ٍْ َوأَبٔی  ث٨ََا َوٛٔی َحسَّ

اََّل  َ٘ َٓ ًَِبٔس اہللٔ َوأَبٔی ٣ُوَسی   ٍَ ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

َِٟحِض١ُ َویَِٜثُرُ  ٥ُ٠ٌِٔ َوَی٨ِز٢ُٔ ٓٔیَضا ا ِٟ ٍُ ٓٔیَضا ا َٓ ٔة أَیَّا٣ّا یُزِ ًَ ا ِت١ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ بََِْن یََسِی اٟشَّ َ٘ ِٟ َِٟضزُِد ا َِٟضزُِد َوا  ٓٔیَضا ا

فالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، رضحت اوب

 ا رضحت دبعاہلل افر رضحت ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اھٹیب وہا اھت وت اؿ دفونں ےن اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

دی اجےئ یگ افر وخؿ رسیی یک ز ادیت وہ   ماتم ےک رقبی ھچک زامہن ااسی آےئ اگ سج ںیم ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ افر اہجتل انزؽ رک

 اجےئ یگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، اشمع، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿملع اک ایب :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2292    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ نرض ب٩ ابی نرض ابونرض ًبیساہلل ب٩ اطحعی سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١ ًبساہلل ابو٣وسی اطٌزی :  راوی

 َ ث ًَ َحسَّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ اِِلَِطَحعٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٨َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َیاَ٪  ِٔ ٩ِ ُس

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ اََّل  َٗ زٔیِّ  ٌَ ًَِبسٔ اہللٔ َوأَبٔی ٣ُوَسی اِِلَِط  ٩ًَِ یَّاَئ َوائ١ٕٔ  أس٥ُ ب٩ُِ َزََکٔ َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ل

 ٔ ِبٔس اہللٔ َوأَب ًَ  ٍَ ٨ُِت َجأّٟشا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی  ٪َ ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٩ًَِ َزائَٔسَة  فٔیُّ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حَُشِْْن ا ثَأ٪ َحسَّ ی ٣ُوَسی َوص٤َُا یََتَحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ  َٗ اََّل  َ٘ َٓ  ٕ ٍٕ َواب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َوٛٔی َّی اہللُ   اہللٔ َػل



 

 

اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اوبرضن دیبع اہلل نب ایعجش ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ دبعاہلل اوبومیس ارعشی اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس 

 ی ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا۔رطح رمفی ےہ ہک رضحت دبعاہلل افر رضحت دبعاہلل ارعش

 اوبرکب نب رضن نب ایب رضن اوبرضن دیبعاہلل نب ایعجش ایفسؿ، اشمع، اوبفالئ دبعاہلل اوبومیس ارعشی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیمآرخ

     2293    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ح٨ولی ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ہً

٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  ا  ٌّ َِٟح٨َِولٔیُّ َج٤ٔی ُٙ ا ٕ َوإِٔسَح یِٕب َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٕٙ َحسَّ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی 

 ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، ااحسؼ یلظنح ایب اعمفہی، اشمع، قیقش رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب

 فملس ےس ایس رطح رفاتی رکےت ںیہ۔

 ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، ااحسؼ یلظنح ایب اعمفہی، اشمع، قیقش رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2294    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، حرضت ابووائ١ :  راوی

ًَبِ   ٍَ ََٟحأْٟص ٣َ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ٔس اہللٔ َوأَبٔی ٣ُوَسی َوص٤َُا َحسَّ

ا َٗ ا٢َ أَبُو ٣ُوَسی  َ٘ َٓ ثَأ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َیَتَحسَّ َّی اہللُ   ٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، رضحت اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبومیس افر رضحت دبعاہلل ےک اپس اھٹیب وہا اھت 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس رطح افر فہ دفونں آسپ ںیم وگتفگ رک رےہ ےھت وت رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک

 رفام ا۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، رضحت اوبفالئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

  افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیمآرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل

     2295    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ح٤یس ب٩ ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ  ثَىٔی رَحِ ٖٕ أَ٪َّ  َحسَّ ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

٥ُ٠ٌِٔ َو  ِٟ َبُف ا ِ٘ اَرُب اٟز٣ََّاُ٪ َوُي َ٘ ٥َ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔٔتَُن َو أَبَا صَُزیَِزَة  ِٟ حُّ َوَیِٜثُرُ َتِوَضزُ ا ی٠َُِقی اٟظُّ

ِت١ُ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟضزُِد  اُٟوا َو٣َا ا َٗ َِٟضزُِد   ا

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیمح نب دبع ارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےئ اگ افر ےنتف اظرہ وہ اجںیئ ےگ لخب ڈاؽ د ا اجےئ اگ افر رہج یک ر اؽ اہلل ےن رفام ا زامہن ابمہ رقبی وہ اجےئ اگ افر ملع ضبق رکایل اج

 رثکت وہ اجےئ یگ احصہب ےن رعض ایک رہج ایک ےہ آپ ےن رفام ا لتق۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیمح نب دبع ارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2296    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبساہلل ب٩ ًبساٟز :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ   زٔیِّ َحسَّ

اَرُب اٟز٣ََّاُ٪ َويُ  َ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٥ُ٠ِ ث٥َُّ َذََکَ ٣ِٔث٠َطُ اٟزُّصِزٔیُّ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  ٌٔ ِٟ َبُف ا ِ٘ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا زامہن ابمہ رقبی وہ اجےئ اگ افر ملع ااھٹ ایل اجےئ اگ رھپ ایس رطح دحثی ذرک یک۔

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی، دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2297    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساَّلًلی ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  ویرا

٩ًَِ أَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِیطٔ  بٔی صَُزیَِزَة  ًَ

٥ُ٠ِ ث٥َُّ َذََکَ ٣ِٔث١َ َحٔسیثٔض٤َٔا ٌٔ ِٟ ُؽ ا ُ٘ اَرُب اٟز٣ََّاُ٪ َوی٨َِ َ٘ ا٢َ یََت َٗ  ٥َ  َوَس٠َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع رمعم، زرہی، دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 فر ملع مک وہ اجےئ اگ رھپ اؿ یک دحوثیں یک رطح یہ ذرک یک ےہ۔رفام ا زامہن رقبی وہ اجےئ اگ ا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع رمعم، زرہی، دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2298    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، اب٩ ٤٧ْر، ابوَکیب ٤ًزو ٧اٗس اسحاٚ ب٩ س٠امی٪ ح٨و٠ہ  :  راوی

 ا٥ٟ ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ ابوكاہز اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابی یو٧ص ابوہزیزہس

 ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صُزَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  یَِزَة ح ٌَ

٩ًَِ َح٨َِو٠َةَ   ٪َ ُٙ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا إِٔسَح اُٟوا َحسَّ َٗ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس  ًَ یِٕب َو ٕ َوأَبُو َُکَ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و و َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   

 َ٤ ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ أَِخبََر٧َا َحسَّ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ح و َحسَّ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ْز 

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة ک٠ُُّ ٩ًَِ أَبٔی یُو٧َُص  َِٟحارٔٔث  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ اب٩ُِ َوصِٕب  َحٔسیٔث   

حُّ  وا َوی٠َُِقی اٟظُّ ٥َِٟ یَِذَُکُ َُّض٥ِ  ََُِْر أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس   اٟزُّصِزٔیِّ 

اؼ، ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح اامسلیع انب رفعج العء، انب ریمن، اوبرکبی رمعف اندق ااحسؼ نب امیلسؿ ہلظنح اسمل دمحم نب راعف دبعارلز

 اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب ویسن اوبرہریہ، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ رمعم، امہؾ نب ہبنم

 نکیل اؿ ںیم لخب ےک ڈاےل اجےن اک ذرک ںیہن ایک ایگ۔



 

 

اسمل دمحم نب راعف ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح الیعمس انب رفعج العء، انب ریمن، اوبرکبی رمعف اندق ااحسؼ نب امیلسؿ ہلظنح  :  رافی

 دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم اوباطرہ انب فبہ، رمعف نب احرث، ایب ویسن اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 فر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیمآرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل ا

     2299    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ صَٔظا٦ٔ بِ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت َحسَّ ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ أؾ َي ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  َت  ٌِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َس٤ٔ َوَة  ٩ٔ ُْعِ

ا ی٨ََِتزًُٔطُ ٩ِ٣ٔ  ًّ ٥َ٠ٌِٔ ا٧ِتٔزَا ِٟ بُٔف ا ِ٘ و٢ُ إٔ٪َّ اہللَ ََّل َي ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ٠ٌِٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟ بُٔف ا ِ٘ ٩ِٜٔ َي ِبٔف ا٨َّٟأض َوَل َ٘ بٔ

 ٥ٕ٠ًِٔ ٔ ِْر َِ َتِوا بٔ ِٓ َ أ َٓ ُشئ٠ُٔوا  َٓ اَّّل  ًَا٤ّٟٔا اتََّدَذ ا٨َّٟاُض ُرُؤّسا ُجضَّ ٥َِٟ َیتِرُِک  َّی إَٔذا  ٤َ٠َأئ َحً ٌُ ِٟ ٠ُّوا َوأََؿ٠ُّواا ـَ َٓ 

ےن ر اؽ اہلل وک  ہبیتق نب دیعس، رجری، اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

اگ رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ملع وک ولوگں ےس نیھچ رک ںیہن ااھٹےئ اگ ہکلب ملع وک املعء ےک ااھٹ ےنیل ےک ذرہعی ےس ضبق ایک اجےئ 

 ےک وتفی دںی اہیں کت ہک بج وکیئ اعمل ںیہن رےہ اگ وت ولگ اجولہں وک اانپ رسدار انب ںیل ےگ سپ اؿ ےس وپاھچ اجےئ اگ وت فہ ریغب ملع

 ےگ سپ فہ وخد یھب رمگاہ وہں ےگ افر دفرسفں وک یھب رمگاہ رکںی ےگ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2300    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، وٛیٍ،  ابوربیٍ ًتکی ح٤از ب٩ زیس یحٌی ب٩ یحٌی، ًباز ب٩ ًباز ابو٣ٌاویہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، :  راوی

ابوَکیب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اب٩ ازریص ابواسا٣ہ اب٩ ٤٧ْر، ًبسہ اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس 

 ابوبرک ب٩ ٧آٍ ٤ًز ب٩ ًلی ًبس ب٩ ح٤یس یزیس

ىٔی اب٩َِ َزیِٕس ح و ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی اؤیََة ح و  َحسَّ ٌَ ًَبَّازٕ َوأَبُو ٣ُ ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا  َحسَّ



 

 

یِٕب حَ  ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص َوأَبُو أَُسا٣َ َحسَّ َة سَّ

ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ًَِبَسةُ ح و َحسَّ ٕ َو ٌٔیٕس ح و َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

ًَِبُس  ث٨ََا  ًَلٓٔیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ َبُة ب٩ُِ  َحسَّ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا ُط ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ًَِزٕو  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُض٥ِ  أد ک٠ُُّ َِٟححَّ ٕ  ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز ًَ

٠َِی٨َا اَوَزاَز فٔی  ًَ زَّ  ُِٟتُط رَفَ َ َشأ َٓ َِٟحِو٢ٔ  ًَلَی َرأِٔض ا ٤ًَِزٕو  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ َٟ٘ٔیُت  ًَلٓٔیٕ ث٥َُّ  ا٢َ َحٔسیٔث ٤ًََُز ب٩ِٔ  َٗ َث  ٤َا َحسَّ َٛ َِٟحٔسیَث 

و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ  َس٤ٔ

ی امحد نب زدی ییحی نب ییحی

ک

 

عت

، ابعد نب ابعد اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، اوبرکبی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرعیب 

 انب ادرسی اوبااسہم انب ریمن، دبعہ انب ایب رمع ایفسؿ، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس اوبرکب نب انعف رمع نب یلع دبع نب دیمح سیدی نب

ت ہ نب اجحج اشہؾ نب رعفہ دبع
ب ع

 

س
اہلل نب رمعفاؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل رمعف نب یلع ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ، 

ہنع یک دحثی ںیم ےہ ہک رھپ ںیم ےن دبعاہلل نب رمعف ےس الماقت یک وت اؿ ےس ںیم ےن اس دحثی ےک قلعتم  ااؽ ایک وت اوہنں ےن 

رے اسےنم اس دحثی وک ایس رطح درہا ا سج رطح ےلہپ ایبؿ ایک اھت امہرے اسےنم اس دحثی ےک قلعتم  ااؽ ایک وت اوہنں ےن امہ

 افر اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس۔

ی امحد نب زدی ییحی نب ییحی، ابعد نب ابعد اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، فعیک، اوبرکبی ریض اہلل  :  رافی

ک

 

عت

اوبرعیب 

 ااسہم انب ریمن، دبعہ انب ایب رمع ایفسؿ، دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس اوبرکب نب انعف رمع نب یلع دبع نب دیمح سیدیاعتٰیل ہنع انب ادرسی اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ

     2301    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساہلل ب٩ ح٤زا٪ ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف ابی جٌرف ٤ًز ب٩ ح٥ٜ حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

َّی َحسَّ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َٜٔ َحسَّ َِٟح ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا رَفْ  ٌِ رَفٕ أَِخبََرنٔی أَبٔی َج ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ َج ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ح٤َُِزاَ٪   ث٨ََا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ َوةَ  ٩ًَِ   ُْعِ

 دمحم نب ینثم، دبعاہلل نب رمحاؿ دبعادیمحل نب رفعج ایب رفعج رمع نب مکح رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس

 ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

 ف نب اعصدمحم نب ینثم، دبعاہلل نب رمحاؿ دبعادیمحل نب رفعج ایب رفعج رمع نب مکح رضحت دبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 آرخ زامہن ںیم ملع ےک ضبق وہےن افر اھٹ اجےن اہجتل افر ونتفں ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی ًبساہلل ب٩ وہب، ابورشیح ابواسوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ْعوہ ب٩ زبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا :  راوی

یِٕح أَ٪َّ أَبَا ثَىٔی أَبُو رُشَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ث٨ََا رَحِ ٔ اِِلَِس  َحسَّ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ ُْعِ ثَطُ  ٔ َحسَّ َوز

 َ٘ ِٟ ا َٓ َِٟحخِّ  ٔلَی ا ٤ِزٕو ٣َارٌّ ب٨َٔا إ ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ىٔی أَ٪َّ  َِ ًَائَٔظُة یَا اب٩َِ أُِخًٔی ب٠ََ َِٟت لٔی  ا َٗ ا٢َ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َٗ ِس َح١َ٤َ  َٗ َُّط  إ٧ٔ َٓ َشائ٠ُِٔط  َٓ ُط 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َو َػل َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َصا  ٩ًَِ أَِطَیاَئ یَِذَُکُ َشائ٠َُِتطُ  َٓ ٠َ٘ٔیُتطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ثّْٔرا  َٛ َس٥ََّ٠ ٥َ ٤ّ٠ًِٔا 

 َُ ٔ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ ََّل ی٨ََِتز َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ ٓامَٔی َذََکَ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َوةُ  ا٢َ ُْعِ بُٔف  َٗ ِ٘ ٩ِٜٔ َي ا َوَل ًّ ٥َ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ا٧ِتٔزَا ِٟ ا

و ُّ٠ ـٔ َی َٓ  ٥ٕ٠ًِٔ ٔ ِْر َِ ُتو٧َُض٥ِ بٔ ِٔ اَّّل ُي ُض٥ِ َویُِبقٔی فٔی ا٨َّٟأض ُرُؤّسا ُجضَّ ٌَ ٥َ٠ِ ٣َ ٌٔ ِٟ ٍُ ا َٓ َْرِ َٓ ٤َ٠َاَئ  ٌُ ِٟ ا ا َّ٤٠َ َٓ َوةُ  ا٢َ ُْعِ َٗ وَ٪  ُّ٠ ـٔ َ٪ َويُ

ًَِو٤َ  ًَائَٔظَة بَٔذَٟٔک أَ ثُِت  ا٢َ َحسَّ َٗ و٢ُ َصَذا  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ثََک أ٧َ َِٟت أََحسَّ ا َٗ ِتُط  َوةُ ِت َذَٟٔک َوأ٧َرَِکَ ُْعِ

 ٩ًَِ َٟطُ  َ َّی َتِشأ اتِٔحطُ َحً َٓ ُط ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ا َٓ ٔس٦َ  َٗ ِس  َٗ ٤ِزٕو  ًَ َٟطُ إٔ٪َّ اب٩َِ  َِٟت  ا َٗ اب١ْٔ  َٗ َّی إَٔذا کَاَ٪  ٥ٔ٠ِ َحً ٌٔ ِٟ ََٟک فٔی ا ُظ  َّٟٔذی َذََکَ َِٟحٔسیٔث ا ا

ا أَخِ  َّ٤٠َ َٓ َوةُ  ا٢َ ُْعِ َٗ ثَىٔی بٔطٔ فٔی ٣َزَّتٔطٔ اِِلُولَی  ُظ لٔی ٧َِحَو ٣َا َحسَّ ََٓذََکَ َشائ٠َُِتطُ  َٓ ٠َ٘ٔیُتطُ  َٓ ا٢َ  َِٟت ٣َا أَِحَشبُطُ إَّٔلَّ َٗ ا َٗ بَرِتَُضا بَٔذَٟٔک 

 ٔ ٥َِٟ َیزِٔز ٓ َٚ أََراُظ  ِس َػَس ِؽ َٗ ُ٘ ٥َِٟ ی٨َِ  یطٔ َطِیّئا َو

رحہلم نب ییحی دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی اوبا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اعتٰیل ہنع جح ےک ےھجم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک اے ریمے اھبےجن ےھجم ہی ربخ یھب یچنہپ ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل

ومہعق رپ امہرے اپس ےس زگرےن فاےل ںیہ سپ وت اؿ ےس لم رک اؿ ےس وپ انھ ویکہکن اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس تہب اس 

 ںیم ےن اؿ ےس الماقت یک افر اؿ ےس دنچ زیچفں ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک ںیہنج فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 

ملع احلص ایک ےہ ےتہک ہ

فملس ےس رفاتی رکےت ےھت رعفہ ےن اہک ہک ایس دفراؿ اوہنں ےن رفاتی ایک ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ملع  ہیلع

 وک ولوگں ےک ااھٹےن ےک اسھت ںیہن ااھٹںیئ ےگ ہکلب املعء وک ااھٹ ایل اجےئ اگ افر اؿ ےک اسھت یہ ملع یھب اھٹ اجےئ اگ افر ولوگں ںیم

ار رہ اجںیئ ےگ وج اںیہن ملع ےک ریغب وتفی دںی ےگ فہ وخد یھب رمگاہ وہں ےگ افر دفرسفں وک یھب رمگاہ رکںی ےگ رعفہ ےن اجلہ رسد

اہک بج ںیم ےن ہی دحثی اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی یک وت اںیہن اس ےس بجعت وہا افر ااکنر رکد ا افر اہک ہک اس ےن ھجت 



 

 

ہک اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس؟ رعفہ ےن اہک اہیں کت ہک آےن فاال اسؽ آ ا وت  ےس اس رطح رفاتی ایک ےہ

دیسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس اہک ہک انب رمعف آ ےکچ ںیہ آپ اؿ ےس ںیلم افر ہلسلس الکؾ رشفع رکےن ےک دعب اؿ ےس ایس 

ھجت ےس ملع ےک ابرے ںیم رفاتی یک یھت ںیم ےن اؿ ےس  ااؽ ایک وت اوہنں ےن دحثی ےک ابرے ںیم در اتف رکںی وج اوہنں ےن 

ےھجم ہی ایس رطح ایبؿ ایک سج رطح یلہپ رمہبت رفاتی یک یھت رعفہ ےن اہک بج ںیم ےن دیسہ وک اس ابت یک ربخ دی وت دیسہ ےن اہک ںیم 

 ںیم وکیئ زیچ ز ادہ  ا مک ںیہن یک۔اںیہن اچس یہ امگؿ رکیت وہں افر ریما ایخؽ ےہ ہک اوہنں ےن اس دحثی 

 رحہلم نب ییحی دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی اوبا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت رعفہ نب زریب ریض اہلل اعتٰیل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ادتباء رکےن فاےل افر دہاتی  ا رمگایہ یک رطػ البےن فالے ےک باےھچ  ا ربے رطہقی یک

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ  ا ربے رطہقی یک ادتباء رکےن فاےل افر دہاتی  ا رمگایہ یک رطػ البےن فالے ےک ایبؿ ںیم
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جزیز، ب٩ ًبس اٟح٤یس ا٤ًع، ٣وسٰی ب٩ ًبساہلل ب٩ یزیس ابی ؿهی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہًل٢ ًیسٰی حرضت  زہْر ب٩ رحب، :  راوی

 جزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

بِ  ًَ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َِٟح٤ٔیٔس  ًَِبسٔ ا ث٨ََا َجزٔیزُ ب٩ُِ  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَبِسٔ َحسَّ  ٩ًَِ َهی  ُـّ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس َوأَبٔی اٟ

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ  أب إ ا٢َ َجاَئ ٧َاْض ٩ِ٣ٔ اِِلَِْعَ َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجزٔیز ِبٔسیِّ  ٌَ ِٟ ٥َ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 ٔ أَی ُسوَئ َحاٟ ُٖ رَفَ و ٠َِیض٥ِٔ اٟؼُّ َّی ُرئَٔی َذَٟٔک فٔی َوِجضٔطٔ ًَ ٨ًَُِط َحً أَبَِلئُوا  َٓ ٔة  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ َحثَّ ا٨َّٟاَض  َٓ ِس أََػابَِتُض٥ِ َحاَجْة  َٗ ض٥ِٔ 

 ُ َٖ اٟرسُّ َّی ُْعٔ وا َحً ٌُ ٕٚ ث٥َُّ َجاَئ آََخُ ث٥َُّ َتَتاَب ةٕ ٩ِ٣ٔ َورٔ ا٢َ ث٥َُّ إٔ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َجاَئ بَُٔصَّ َٗ ٔ ا٢َ َرُسو٢ُ وُر ف َ٘ َٓ ی َوِجضٔطٔ 

َُٟط ٣ٔ  تَٔب  ُٛ َسُظ  ٌِ ١َٔ٤ بَٔضا َب ٌُ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َس٩َّ فٔی اِْلِٔسًَل٦ٔ ُس٨َّّة َحَش٨َّة  َّی اہللُ  ُؽ اہللٔ َػل ُ٘ ١َٔ٤ًَ بَٔضا َوََّل ی٨َِ  ٩ِ٣َ ٔ ِث١ُ أَِجز

ٔ ُس٨َّ  ُؽ ٩ِ٣ٔ أُُجورٔص٥ِٔ َطِیْئ َو٩ِ٣َ َس٩َّ فٔی اِْلِٔسًَل٦ ُ٘ ١َٔ٤ًَ بَٔضا َوََّل َی٨ِ ٠َِیطٔ ٣ِٔث١ُ ؤِزٔر ٩ِ٣َ  ًَ تَٔب  ُٛ َسُظ  ٌِ ١َٔ٤ بَٔضا َب ٌُ َٓ َئّة  ّة َسیِّ

 ٩ِ٣ٔ أَِوَزارٔص٥ِٔ َطِیْئ 

ی دبعارلنمح نب الہؽ ٰیسیع رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل 

ج

 

ض

زریہ نب رحب، رجری، نب دبع ادیمحل اشمع، ومٰیس نب دبعاہلل نب سیدی ایب 

اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ھچک داہییت آدیم افین ڑپکے ےنہپ ہنع نب دبع



 

 

وہےئ احرض وہےئ آپ ےن اؿ یک دباحیل دھکی رک اؿ یک احتج ف رضفرت اک ادنازہ اگل ایل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں وک دصہق 

ں ےن دصہق ںیم ھچک دری یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادقس رپ ھچک انرایگض ےک آاثر ومنادر رکےن یک رتبیغ دی سپ ولوگ

وہےئ رھپ ااصنر ںیم ےس اکی آدیم درامہ یک یلیھت ےل رک احرض وہا رھپ دفرسا آ ا رھپ احصہب ےن وتمارت اابتع رشفع رک دی اہیں کت 

س رپ وخیش ےک آاثر اظرہ وہےن ےگل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رہچہ ادق

امالؾ ںیم وکیئ ااھچ رطہقی راجئ ایک رھپ اس ےک دعب اس رپ لمع ایک ایگ وت اس ےک ےئل اس لمع رکےن فاےل ےک ربارب وثاب اھکل اجےئ 

ےن امالؾ ںیم وکیئ ربا رطہقی راجئ ایک رھپ اس رپ لمع ایک ایگ وت اس رپ  اگ افر اؿ ےک وثاب ںیم ےس ھچک یمک ہن یک اجےئ یگ افر سج آدیم

 اس لمع رکےن فاےل ےک انگہ ےک ربارب انگہ اھکل اجےئ اگ افر لمع رکےن فاولں ےک انگہ ںیم وکیئ یمک ہن یک اجےئ یگ۔

ی  :  رافی

ج

 

ض

دبعارلنمح نب الہؽ ٰیسیع رضحت رجری ریض زریہ نب رحب، رجری، نب دبع ادیمحل اشمع، ومٰیس نب دبعاہلل نب سیدی ایب 

 اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ػ البےن فالے ےک ایبؿ ںیماےھچ  ا ربے رطہقی یک ادتباء رکےن فاےل افر دہاتی  ا رمگایہ یک رط
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہًل٢ حرضت جزیز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ  ًَِبسٔ  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔی ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ

ةٔ  َٗ َس ًَلَی اٟؼَّ َحثَّ  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َخَلَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ىَی َحٔسیٔث اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  ٌِ ٕ   ب٤َٔ  َجزٔیز

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ایب اعمفہی، اشمع، ملسم دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبطخ اراشد رفام ا افر دصہق یک رتبیغ دی ابح  دحثی ابمرہک ایس رطح ےہ۔

 ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ایب اعمفہی، اشمع، ملسم دبعارلنمح نب الہؽ رضحت رجری ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اتی  ا رمگایہ یک رطػ البےن فالے ےک ایبؿ ںیماےھچ  ا ربے رطہقی یک ادتباء رکےن فاےل افر دہ
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٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌی اب٩ سٌیس ٣ح٤س ب٩ ابی اس٤ٌی١ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ہًل٢ ًیسٰی حرضت جزیز ب٩ ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ا

ُس ب٩ُِ بَ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔی١َ َحسَّ ُس ب٩ُِ أَبٔی إِٔس٤َ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي إر َحسَّ  صًَٔل٢ٕ ظَّ

٥َ ََّل َيُش٩ُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ا٢َ َجزٔیزُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ َسُظ  ا ٌِ ١ُ٤َ بَٔضا َب ٌِ ِبْس ُس٨َّّة َػأَٟحّة يُ ًَ

َِٟحسٔیٔث   ث٥َُّ َذََکَ َت٤َا٦َ ا

 دمحم نب اشبر، ییحی انب دیعس دمحم نب ایب اامسلیع دبعارلنمح نب الہؽ ٰیسیع رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع ےس رفاتی ےہ

وج آدیم یسک یھب کین رطہقی وک راجئ رکات ےہ سج رپ اس ےک دعب لمع ایک اجات ےہ ابح   ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا

 دحثی ابمرہک ایس رطح ذرک یک۔

 دمحم نب اشبر، ییحی انب دیعس دمحم نب ایب الیعمس دبعارلنمح نب الہؽ ٰیسیع رضحت رجری نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل امہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 اےھچ  ا ربے رطہقی یک ادتباء رکےن فاےل افر دہاتی  ا رمگایہ یک رطػ البےن فالے ےک ایبؿ ںیم
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ز ٗواریزی ابوکا١٣ ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ا٣وی ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ًبیساہلل ب٩ ٤ً :  راوی

 ب٩ جٌرف، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذابی طٌبہ، ًو٪ ب٩ ابی جحیٔہ ٨٣ذر ب٩ جزیز

َوارٔیزٔیُّ  َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ِبٔس  َحسَّ ًَ  ٩ًَِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  اُٟوا َحسَّ َٗ ٠٤َِٟٔٔک اِِل٣َُؤیُّ  ًَِبٔس ا ُس ب٩ُِ  َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ َو٣َُح٤َّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٨ِ٤ُِٟٔذرٔ ب٩ِٔ َجزٔیز ٩ًَِ ا  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج اُٟوا ٣َُح٤َّ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ اذ ٌَ  ب٩ُِ ٣ُ

 ِٟ ٩ًَِ ا َة  َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحسٔیٔث َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔضَذا ا َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ  ٨ِ٤ُٔذرٔ ب٩ِٔ َجزٔیز

، دیبع اہلل نب رمع وقارریی اوباکلم دمحم نب دبعاکلمل اومی اوبتواہن، دبعاکلمل نب ریمع دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب ایب ہبیش

 ہنع دیبع اہلل نب اعمذایب ہبعش، توؿ نب ایب ہفیحج ذنمر نب رجری، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی اوبااسہم ریض اہلل اعتٰیل

 ےہ۔

دیبعاہلل نب رمع وقارریی اوباکلم دمحم نب دبعاکلمل اومی اوبتواہن، دبعاکلمل نب ریمع دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب ایب  :  رافی



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذایب ہبعش، توؿ نب ایب ہفیحج ذنمر نب رجریہبیش، اوبااسہم ریض 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملع اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم اےھچ  ا ربے رطہقی یک ادتباء رکےن فاےل افر دہاتی  ا رمگایہ یک رطػ البےن فالے
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 یحٌی ب٩ ایوب ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اُٟو َٗ  ٕ ٌٔیٕس َواب٩ُِ حُِحز ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ا َحسَّ

َُٟط ٩ِ٣ٔ اِِلَجِ  ٔلَی صُّسی کَاَ٪  ا إ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ َز َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُؽ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُ٘ ُط ََّل ی٨َِ ٌَ ٔ ٔ ٣ِٔث١ُ أُُجورٔ ٩ِ٣َ َتب ز

طُ ََّل ی٨َِ ذَ  ٌَ ٔ ٔ ٩ِ٣َ َتب ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ اِْلٔث٥ِٔ ٣ِٔث١ُ آثَا٦ َٟٕة کَاَ٪  ٔلَی َؿًَل ًَا إ ُؽ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ آثَا٣ٔض٥ِٔ َٟٔک ٩ِ٣ٔ أُُجورٔص٥ِٔ َطِیّئا َو٩ِ٣َ َز ُ٘

 َطِیّئا

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص  ییحی نب اویب ہبیتق نب دیعس، انب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن یسک وک دہاتی یک دتوت دی وت اس ےک ےئل اس یک ریپفی رکےن فاےل ےک ربارب وثاب وہاگ افر اؿ 

ےک وثاب ںیم ےس ھچک یھب یمک ہن یک اجےئ یگ افر سج ےن رمگایہ یک رطػ دتوت دی وت اس ےک ےئل اس یک ریپفی رکےن فاےل ےک 

 ارب انگہ وہاگ افر اؿ ےک انگوہں ںیم ےس ھچک یھب یمک ہن یک اجےئ یگ۔رب

 ییحی نب اویب ہبیتق نب دیعس، انب رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ : باب

 ...اہلل ےک ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم
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 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، زہْر ب٩ رحب، جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت :  راوی

٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ٌٔیٕس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل نٔی فٔی َٗ نٔی إِٔ٪ َذََکَ ُط حَْٔن یَِذَُکُ ٌَ ًَِبٔسی بٔی َوأ٧ََا ٣َ زَّ َوَج١َّ أ٧ََا ٨ًَِٔس َه٩ِّ  ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ ٥َ َي

َب ٣ٔىِّ  ٕ ص٥ُِ َخِْْر ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوإِٔ٪ َتَْقَّ تُطُ فٔی ٣ََْل ٕ َذََکِ نٔی فٔی ٣ََْل ٔسی َوإِٔ٪ َذََکَ ِٔ تُطُ فٔی َن ٔشطٔ َذََکِ ِٔ ا َوإِٔ٪ ی ٔطبِّرا َتَْقَّ َن ًّ َِٟیطٔ ذَٔرا ٔ بُِت إ

َّٟة  ا َوإِٔ٪ أََتانٔی ی٤َِٔشی أََتِیُتُط َصزَِو ًّ بُِت ٨ِ٣ُٔط بَا ا َتَْقَّ ًّ ٔلَیَّ ذَٔرا َب إ  َتَْقَّ

ہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن رفام ا اہلل رب ازعلت رفامات ےہ ںیم اےنپ دنبفں ےک امگؿ ےک اطمقب اؿ ےس اعمہلم رکات وہں بج فہ ےھجم  اد رکات ےہ وت  فملس

ںیم اس ےک اسھت وہات وہں ارگ فہ اےنپ دؽ ںیم ےھجم  اد رکات ےہ وت ںیم یھب اےس اےنپ دؽ ںیم  اد رکات وہں افر ارگ فہ ےھجم یسک رگفہ 

وت ںیم یھب اےس ایسی امجتع ںیم  اد رکات وہں وج اؿ ےس رتہب ےہ افر ارگ فہ اکی اہھت ریمے رقبی وہات ےہ وت ںیم ںیم  اد رکات ےہ 

 اچر اہھت اس ےک رقبی وہات وہں افر ارگ فہ ریمی رطػ لچ رک آات ےہ وت ںیم )ریمی رتمح( اس یک رطػ دفڑ رک آات وہں۔

 ، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، زریہ نب رحب، رجری، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2309    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع :  راوی

 ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْل َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔلَیَّ َحسَّ َب إ ٥ِ یَِذَُکِ َوإِٔ٪ َتَْقَّ َٟ ٔ َو ِس٨َاز

بُِت  ا َتَْقَّ ًّ ًّا ذَٔرا  ٨ِ٣ٔطُ بَا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم ارگ فہ اکی اہھت ریمے 

 رقبی وہات ےہ وت ںیم اچر اہھت اس ےک رقبی وہات وہں ذموکر ںیہن ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل ےک ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2310    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣ :  راوی

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

ََٓذََکَ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ًَِبٔسیاہللٔ َػل انٔی  َّ٘ ا٢َ إَٔذا َت٠َ َٗ ٥َ إٔ٪َّ اہللَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ   أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو

 ٔ َٕ أََتِیُتُط ب انٔی بَٔبا َّ٘ َٕ َوإَٔذا َت٠َ ِیُتُط بَٔبا َّ٘ َٕ َت٠َ انٔی بٔٔذَرا َّ٘ َٕ َوإَٔذا َت٠َ ِیُتطُ بٔٔذَرا َّ٘ ٕ َت٠َ  ََ أرَِسَ بٔٔظبِر

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

رفام ا ہک اہلل اعتیل ےن رفام ا بج ریما دنبہ اکی ابتشل ریمی رطػ ڑباتھ ےہ ںیم اکی اہھت اس یک رطػ ڑباتھ وہں افر ارگ فہ اکی 

ی رطػ ڑباتھ ےہ وت ںیم اچر اہھت اس یک رطػ ڑباتھ وہں افر بج وت ریمی رطػ اچر اہھت ڑباتھ ےہ وت ںیم ریمی رتمح اہھت ریم

 زیتی ےس ڑبیتھ ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک ذرک یک رتبیغ ےک ایبؿ ںیم

     2311    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہا٣یہ ب٩ بشلا٦ ًیشی یزیس اب٩ زریٍ روح ب٩ ٗاس٥ ٨ًہ ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی ا :  راوی

أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا یَزٔیُس َي ِیٔشیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ ا ث٨ََا أ٣َُیَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا

٥َ َئش  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ ٔسْرُوا صََذا صَُزیَِزَة  َ٘ َٓ ُط ُج٤َِساُ٪  َٟ ا٢ُ  َ٘ ًَلَی َجَب١ٕ ُي ٤َزَّ  َٓ ََّٜة  ٣َ ٔٙ ی ْرُ فٔی ََطٔ

ثّْٔرا َواٟذَّ  َٛ وَ٪ اہللَ  أَکُ ا٢َ اٟذَّ َٗ زُوَ٪ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٤ُِٟرَفِّ اُٟوا َو٣َا ا َٗ زُوَ٪  ٤ُِٟرَفِّ َٙ ا اُت ُج٤َِساُ٪ َسَب  أَکَ

ی سیدی انب ز

 

عب س

ر،ع رفح نب اقمس ہنع العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ہکم ےک اہیم نب اطسبؾ 

راےتس ںیم لچ رےہ ےھت آپ اکی اہپڑ رپ ےس زگرے ےسج دمجاؿ اہک اجات اھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےتلچ روہ ہی دمجاؿ ےہ 

ےک ر اؽ رفمدفؿ وکؿ ںیہ آپ ےن رفام ا اہلل اک ذرک رثکت ےس رکےن فاےل رفمدفؿ آےگ ڑبھ ےئگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل 

 رمد ف تورںیت۔



 

 

ی سیدی انب زر،ع رفح نب اقمس ہنع العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عب س

 اہیم نب اطسبؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...اہلل اعتیل ےک انومں افر اںیہن  اد رکےن فاولں یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل اعتیل ےک انومں افر اںیہن  اد رکےن فاولں یک 

     2312    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اٗس زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سٔیا٪، ٤ًزو سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از اْعد حرضت ٤ًزو ٧ :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ِزٕو َحسَّ  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ َیاَ٪ َوا٠َّٟ ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َج٤ٔی ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی ث٨ََا َحسَّ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ُس

ْة َو  ٌَ ا٢َ ِ تِٔش َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ َِٟح٨ََّة اٟز٧َِّاز َٔٔوَضا َزَخ١َ ا وَ٪ اِس٤ّا ٩ِ٣َ َح ٌُ تِٔش

 ٔ ِٟؤِتَز َوف  ی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز ٩ِ٣َ أَِحَؼاَصاَوإٔ٪َّ اہلَل ؤِتْز یُٔحبُّ ا

 رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایفسؿ، رمعف ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

وج اںیہن  اد رکے تنج ںیم دالخ وہاگ افر اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل ےک اننونے انؾ ںیہ 

 اعتیل فرت ےہ افر فرت وک دنسپ رکات ےہ افر رضحت انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم ےہ وج اںیہن امشر رکے۔

ارعج رضحت اوبرہریہ ریض  رمعف اندق زریہ نب رحب، انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایفسؿ، رمعف ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اہلل اعتیل ےک انومں افر اںیہن  اد رکےن فاولں یک 

     2313    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب اب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ طٕ بٔی صُزَ َحسَّ ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ یَِزَة َو



 

 

 َ ٌَْٔن اِس٤ّا ٣ٔائ ّة َوتِٔش ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ِ تِٔش َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ّة إَّٔلَّ َواحّٔسا ٩ِ٣َ أَِحَؼاَصا َزَخ١َ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ا٦ْ  َِٟح٨ََّة َوَزاَز َص٤َّ ِٟؤِتزَ ا َّطُ ؤِتْز یُحٔبُّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ َّی اہللُ   ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

ںیہ سج ےن اںیہن  اد ایک فہ تنج ںیم دالخ وہاگ امہؾ ےن رضحت اوبرہریہ ریض آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک اننونے انؾ 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ ہک اہلل فرت ےہ افر فرت وک دنسپ رکات ےہ۔

 ٰیل ہنعدمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیقی ےک اسھت داع رکےن افر ارگ وت اچےہ وت اطع رکدے ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےنہک ےک ایبؿ ںیم نیقی ےک اسھت داع رکےن افر ارگ وت اچےہ وت اطع رکدے ہن

     2314    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ٠ًیہ، ابوبرک اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب حرضت ا٧ص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ  ِبٔس َحسَّ ًَ  ٩ًَِ َة  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی ب٩ُِ رَحِ

 ِ٠ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَا أََحُس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َز ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٔ ب٩ِٔ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ز٦ِٔ فٔی اٟسُّ ا ٌِ ١ِ َی ُ٘ ًَأئ َوََّل َي

َٟطُ  َظ  َٓإٔ٪َّ اہللَ ََّل ٣ُِشَترِکٔ ًِٔلىٔی  َ أ َٓ  ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ ٔطئَِت 

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، اوبرکب اامسلیع نب ہیلع دبعازعلسی نب بیہص رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

د رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ داع امےگن وت وپرے نیقی ےس امےگن افر ہی ہن ےہک اے رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراش

 اہلل ارگ وت اچےہ وت اطع رک ویکہکن اہلل یسک ےس وبجمر ںیہن ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، انب ہیلع، اوبرکب الیعمس نب ہیلع دبعازعلسی نب بیہص رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 نیقی ےک اسھت داع رکےن افر ارگ وت اچےہ وت اطع رکدے ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     2315    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًًلء، حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  َزَة أَ٪َّ ٌَ

١ِ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی إِٔ٪ ٔطئَِت  ُ٘ ًَل َي َٓ  ٥ِ ُٛ ًَا أََحُس ا٢َ إَٔذا َز َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َرُسو٢َ اہللٔ َػل وِّ ٌَ ُِٟی ََٟة َو َ ٤َِِٟشأ ز٦ِٔ ا ٌِ ٩ِٜٔ َٟٔی  َوَل

ًَِلاظُ  اَه٤ُُط َطِیْئ أَ ٌَ إٔ٪َّ اہللَ ََّل یََت َٓ  اٟزََُِّبَة 

اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع العء، رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج  ییحی نب

 م ںیم ےس وکیئ داع رکے وت اے اہلل ارگ وت اچےہ وت ریمی ترفغت رفام ہن ےہک ہکلب امےنگن ںیم اکلم نیقی افر رتبغ اایتخر رکے ویکہکن 

  یسک زیچ وک اطع رکان دوشار ف لکشم ںیہن ےہ۔اہلل اعتیل ےک ےئل

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح الیعمس انب رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع العء، رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿذرک داع ف اافغتسر اک ایب :   ابب

 نیقی ےک اسھت داع رکےن افر ارگ وت اچےہ وت اطع رکدے ہن ےنہک ےک ایبؿ ںیم

     2316    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٣وسٰی انؼاری ا٧ص ب٩ ًیاق حارث اب٩ ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ذباب ًلاء ب٩ ٣ی٨اء حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 ٨ہرضی اہلل تٌالٰی ً

ًَِبٔس اٟزَّ  َِٟحارُٔث َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا ا ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی اِِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ِح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی ذُبَإب 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٥ِ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی إِٔ٪ ٔطئَِت ا٠َُّٟض٥َّ ًََلأئ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ  ُٛ ٩ََّٟ أََحُس و ُ٘ ٥َ ََّل َي

َٟطُ  َظ  ٍْ ٣َا َطاَئ ََّل ٣ُرِکٔ ٔ إٔ٪َّ اہللَ َػا٧ َٓ ًَأئ  ز٦ِٔ فٔی اٟسُّ ٌِ  اِرَح٤ِىٔی إِٔ٪ ٔطئَِت َٟٔی

ء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض احرث انب دبعارلنمح انب ایب ذابب اطعء نب انیم

 رمح رفام رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ یھب اہلل ارگ وت اچےہ وت ےھجم رفام اے اہلل ارگ وت اچےہ وت ھجم رپ

 ر رکےن فاال ںیہن ےہ۔ہن ےہک ہکلب اچک ے ہک داع ںیم نیقی ےس امےگن ویکہکن اہلل وج اچےہ رک دے وکیئ اےس وبجم

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض احرث انب دبعارلنمح انب ایب ذابب اطعء نب انیمء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی



 

 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیمتبیصم آاجےن یک فہج ےس وم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2317    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ ًبساٌٟزیز ، حرضت ا٧ص :  راوی

ا٢َ َر حَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ سَّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

إِٔ٪ کَاَ٪ ََّل بُسَّ  َٓ ٕ ٧َز٢ََ بٔطٔ  ٤َِِٟوَت ٟرُٔضٓ ٥ِ ا ُٛ ٥َ ََّل یََت٨٤َََّْنَّ أََحُس ىٔی  َوَس٠َّ َّٓ َِٟحَیاةُ َخِّْرا لٔی َوَتَو ١ِ ا٠َُّٟض٥َّ أَِحیٔىٔی ٣َا کَا٧َِت ا ُ٘ ٠َِی َٓ ّیا  ٣َُت٨٤َِّ

َٓاةُ َخِّْرا لٔی َو ِٟ  إَٔذا کَا٧َِت ا

زریہ نب رحب، اامسلیع نب ہیلع دبعازعلسی ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ 

 تبیصم ےک آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت افر وخاشہ ہن رکے افر ارگ اےس رضفر یہ ومت یک وخاشہ رکان وہ وت ےہک اے یھب یسک

 اہلل بج کت ریمے ےئل زدنیگ رتہب وہ ےھجم زدنہ رھک افر بج ریمے ےئل فافت رتہب وہ ےھجم فافت دے دے۔

 زریہ نب رحب، الیعمس نب ہیلع دبعازعلسی ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2318    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی خ٠ٕ روح طٌبہ، زہْر ب٩ رحب، ًٔا٪ ح٤از اب٩ س٤٠ہ ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اُ٪ حَ  َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا َرِوْح َحسَّ ٕٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی َخ٠َ ىٔی اب٩َِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ سَّ

 ٕ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ُُضٓ َٗ َُّط  ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ََُِْر أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ص٤َُا    أََػابَطُ لِٔکَ

ہی  انب ایب فلخ رفح ہبعش، زریہ نب رحب، افعؿ امحد انب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس



 

 

 دحثی ایس رطح اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ اہتبل اس ںیم تبیصم آاجےن ےک اجبےئ ےنچنہپ اک ذرک ےہ۔

 انب ایب فلخ رفح ہبعش، زریہ نب رحب، افعؿ امحد انب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2319    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز ًبساٟواحس ًاػ٥، نرض ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أ٧ََٕص َوأ٧ََْص یَِو٣َئٔذٕ  ًَأػ٥ْ  ث٨ََا  َِٟواحٔٔس َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ثَىٔی َحا٣ُٔس ب٩ُِ ٤ًََُز َحسَّ َِٟوََّل أَ٪َّ  َحسَّ ا٢َ أ٧ََْص  َٗ وَیٌّ 

٤َِِٟوَت  ٥ِ ا ُٛ ا٢َ ََّل یََت٨٤َََّْنَّ أََحُس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ََٟت٨٤ََِّیُتطُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

احدم نب رمع دبعاولادح اعمص، رضن نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ارگ 

 ہی ہن اراشد رفام ا وہات ہک  م ںیم ےس وکیئ ومت یک انمت ہن رکے وت ںیم اس یک انمت رکات۔

 رضن نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع احدم نب رمع دبعاولادح اعمص، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2320    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس حرضت ٗیص ب٩ ابی حاز٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟسٕ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َحسَّ َٗ ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ِو ٣َا أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ إت فٔی بَِل٨ٔطٔ  یَّ َٛ  ٍَ َتَوی َسِب ِٛ ِس ا َٗ ٤َِِٟؤت ًَلَی َخبَّإب َو ٥َ ٧ََضا٧َا أَِ٪ ٧َِسًَُو بٔا َس٠َّ

ِوُت بٔطٔ  ًَ  ََٟس

اہلل نب ادرسی اامسلیع نب ایب اخدل رضحت سیق نب ایب احزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اوبرکب نب ایب ہبیش، دبع

رضحت ابخب ےک اپس ےئگ اس احؽ ںیم ہک اؿ ےک ٹیپ ںیم است داغ اگلےئ ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ارگ ر اؽ اہلل ےن ںیمہ 

 ومت امےنگن ےس عنم ہن ایک وہات وت ںیم ومت یک داع اماتگن۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی الیعمس نب ایب اخدل رضحت سیق نب ایب احزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیمتبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک 

     2321    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ یحٌی ب٩ حبیب،  :  راوی

 ٣ٌت٤ز ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابواسا٣ہ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََاظ إِٔسَح ٕ َحسَّ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٍْ ح و َحسَّ َِٟح٤ٔیٔس َوَوٛٔی ِبٔس ا ًَ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َوَجزٔیزُ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا أَبٔی ح و بَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ُس

ث٨ََا ٣ُحَ  َت٤ْٔز ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ ٕ َوَیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب  اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُض٥ِ َحسَّ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ک٠ُُّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َّ٤

 ٔ ٌٔی١َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٩ًَِ إِٔس٤َ

ہم ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ نب ہنییع، رجری نب دبعادیمحل فعیک، انب ریمن، دیبع اہلل نب اعمذ ییحی نب بیبح، رمتعم دمحم نب راعف اوبااس

 فی ےہ۔اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رم

ااحسؼ نب اربامیہ، ایفسؿ نب ہنییع، رجری نب دبعادیمحل فعیک، انب ریمن، دیبعاہلل نب اعمذ ییحی نب بیبح، رمتعم دمحم نب راعف  :  رافی

 اوبااسہم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ذرک داع ف اافغتسر :   ابب

 تبیصم آاجےن یک فہج ےس ومت یک انمت رکےن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2322    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍٕ َحسَّ  ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َر َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ َصَذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ُسو٢ٔ ث٨ََا 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُ اہللٔ َػل ٤َِِٟوَت َوََّل یَِس ٥ِ ا ُٛ َّی أََحُس ٥َ ََّل َیَت٤َى

٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ ٤ًُِزُظُ  َُّط ََّل یَزٔیُس ا ٠٤ًََُطُ َوإ٧ٔ  ٍَ َل َ٘ ٥ِ اِن ُٛ َّطُ إَٔذا ٣َاَت أََحُس ِب١ٔ أَِ٪ َیأِتَٔیُط إ٧ٔ َٗ  إَّٔلَّ َخِّْرا بٔطٔ ٩ِ٣ٔ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض



 

 

اراشد رفام ا  م ںیم ےس وکیئ ومت یک وخاشہ ہن رکے افر ہن یہ ومت آےن ےس ےلہپ اس یک داع امےگن ویکہکن بج  م ںیم وکیئ آدیم 

  ےک ےئل ز ادہ وہیت ےہ۔وفت وہ اجات ےہ وت اس ےک اامعؽ عطقنم وہ اجےت ںیہ افر ومنم یک رمع وت الھبیئ یہ

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن ےک ایبؿ ںیموج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رک

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2323    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل تٌالٰی ٨ًہہساب ب٩ خاٟس ہ٤ا٦ ٗتازہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی ا :  راوی

ا ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ َّی اہللُ َحسَّ ٣ٔٔت أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل

 َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ َٗ ائَطُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ  ائَُط َو٩ِ٣َ ََکٔ

دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ اسن نب امکل، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 رکات ےہ افر وج اہلل ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ ےن رفام ا وج آدیم اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس ےنلم وک دنسپ

 اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ۔

 دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ اسن نب امکل، رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2324    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اٟک حرضت ًباز ب٩ ػا٣ت رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص، ب٩ ٣ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أ٧َََص ب٩َِ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة 

 ٩ًَِ ا٣ٔٔت  ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ُث  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َطُ  ٣َأٟٕک یَُحسِّ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل



 

 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، اسن، نب امکل رضحت ابعد نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ہبعش، اتقدہ، اسن، نب امکل رضحت ابعد نب اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2325    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل رازی خاٟس ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ٗتازہ، زرارہ سٌس ب٩ ہظا٦ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِٟحَ  ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا یُّ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ اٟزُّزِّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ سٔ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٩ًَِ ُزَراَرَة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ُِٟضَحِیِٔمُّ َحسَّ ارٔٔث ا

اَئ اہللٔ أَحَ  َ٘ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ اَئ ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ  َ٘ ٔ َظ ٟ ائَُط َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ بَّ اہللُ ٟ

َِٟیَص اہللٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِِٟوَت  ُظ ا ٨َا ٧رَِکَ ک٠ُُّ َٓ ٤َِِٟؤت  اصَٔیُة ا ٠ُِت یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ أَََکَ ُ٘ َٓ ائَُط  َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ َ   ََکٔ
٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ إَٔذا برُشِّ ٩َّٜٔ ا َذٟٔٔک َوَل َٛ

أََحبَّ اہللُ َٓ اَئ اہللٔ  َ٘ ٔ اَئ اہللٔ  بَٔزِح٤َةٔ اہللٔ َورِٔؿَوا٧ٔطٔ َوَج٨َّتٔطٔ أََحبَّ ٟ َ٘ ٔ َظ ٟ َذأب اہللٔ َوَسَدٔلطٔ ََکٔ ٌَ َ بٔ
ِٟکَارٔفَ إَٔذا برُشِّ ائَطُ َوإٔ٪َّ ا َ٘ ٔ ٟ

ائَطُ  َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ  َوََکٔ

دمحم نب دبعاہلل رازی اخدل نب احرث، دیعس نب اتقدہ، زرارہ دعس نب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم اہلل یک الماقت وک دنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس ےنلم وک دنسپ رکات ےہ افر وج اہلل ےس الماقت اہلل یلص اہلل

رکےن وک اندنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ایک اس 

 رکان رماد ےہ وت آپ ےن رفام ا ااسی ںیہن ےہ ہکلب ومنم وک بج اہلل یک رتمح افر راض افر تنج یک وخربخشی دی اجیت ےس ومت وک اندنسپ

ےہ وت فہ اہلل ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر اکرف وک بج اہلل ےک ذعاب افر 

 یت ےہ وت فہ اہلل ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ افر اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ۔انرایگض یک اشبرت دی اج

 دمحم نب دبعاہلل رازی اخدل نب احرث، دیعس نب اتقدہ، زرارہ دعس نب اشہؾ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2326    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ برک، سٌ :  راوی

 ٔ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ ٌٔیْس  ث٨ََا َس ُس ب٩ُِ برَِکٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ  و َحسَّ

 ح رمفی ےہ۔دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رکب، دیعس اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رط

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رکب، دیعس اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم

     2327    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، زَکیا، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ طٌيی، رشیح ب٩ ہانی سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  َِٟت َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ یِٔح ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  ٩ًَِ رُشَ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّاَئ  ٩ًَِ َزََکٔ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا 

َظ  ائَطُ َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل اَئ اہللٔ َٗ َ٘ ٔ ٤َِِٟوُت ٟ ائَُط َوا َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ ََکٔ

أئ اہللٔ  َ٘ ٔ ِب١َ ٟ َٗ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، زرک ا، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبعش، رشحی نب اہین دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رکات ےہ اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج اہلل ےس الماقت رکےن وک دنسپ 

 اہلل ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ افر ومت اہلل یک الماقت ےس ےلہپ ےہ۔

  اہین دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، زرک ا، ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبعش، رشحی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 وج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2328    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، زَکیا، ًا٣ز رشیح ب٩ ہانی سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

ثَىٔ  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّاُئ  ث٨ََا َزََکٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ًَائَٔظَة َحسَّ یُِح ب٩ُِ َصا٧ٕٔئ أَ٪َّ  ی رُشَ

ا٢َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   أَِخبََرِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، زرک ا، اعرم رشحی نب اہین دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ربخ دی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

  ےن ایس رطح اراشد رفام ا۔فملس

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، زرک ا، اعرم رشحی نب اہین دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیموج اہلل 

     2329    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی ًبثر ٣رطٖ ًا٣ز رشیح ب٩ ہانی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة  یِٔح ب٩ِٔ َصا٧ٕٔئ  ٩ًَِ رُشَ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ ًَِبثَْر  ثٔیُّ أَِخبََر٧َا 

اَئ اہللٔ َ٘ ٔ َظ ٟ ائَُط َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ٥َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة  ََکٔ اہللٔ َػل أََتِیُت  َٓ ا٢َ  َٗ ائَُط  َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ

٥َ حَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت أَبَا صَُزیَِزَة یَِذَُکُ  ٌِ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن َس٤ٔ ٠ُِت یَا أ٦َُّ ا ُ٘ ِس َص٨َِٜ٠َا َٓ َ٘ َٓ َذَٟٔک  َٛ سٔیّثا إِٔ٪ کَاَ٪ 

َِٟضأَٟک ٩ِ٣َ َص٠ََک  َِٟت إٔ٪َّ ا ا َ٘ ٠َِیطٔ  َٓ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َا َذاَک  ًَ َّی اہللُ  ِو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ بٔ

َٟیِ  ائَُط َو َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ ائَُط َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ٥َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ ٤َِِٟوَت َص ٨٣َّٔ َوَس٠َّ ُظ ا ا أََحْس إَّٔلَّ َوصَُو یرَِکَ

٩ِٜٔ إَٔذا  َِٟیطٔ َوَل ٔ َّٟٔذی َتِذَصُب إ َِٟیَص بٔا ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا َٗ ِس  َٗ َِٟت  ا َ٘ ِسُر َٓ َد اٟؼَّ َِٟبََصُ َوَحرِشَ َطَدَؽ ا

 ٍُ ٔ ِٟح٠ُِٔس َوَتَظ٨ََّحِت اِِلََػاب زَّ ا ٌَ َظ ِٗ ائَطُ  َوا َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ اَئ اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ ائَُط َو٩ِ٣َ ََکٔ َ٘ ٔ اَئ اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ َٔک ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ ٨َِس ذَٟ ٌٔ َٓ 

ر  رطمػ اعرم رشحی نب اہین رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وج 

 

ت ی
ع

ی 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

اقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر ےسج اہلل یک الماقت دنسپ ہن وہ اہلل یھب اس اہلل ےس الم

ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکات ےہ رشحی نب اہین ےتہک ںیہ ںیم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یک دختم ںیم احرض وہا وت ںیم ےن 

 ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ ر اؽ اہلل ےس دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک ارگ رعض ایک اے اؾ اوملنینم

فااتعق ااسی یہ ےہ وت مہ الہک وہ ےئگ دیسہ ےن اہک وج ر اؽ اہلل ےک وقؽ ےس الہک وہایگ فہ فااتعق الہک وہےن فاال ےہ فہ دحثی ایک ےہ 

 فملس ےن رفام ا وج اہلل یک الماقت وک دنسپ رکے اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات اوہنں ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع



 

 

 ےہ افر مہ ںیم ےس رہ اکی ومت وک اندنسپ رکات ےہ وت دیسہ ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح رفام ا اھت نکیل اس اک

بج آںیھکن ٹھپ اجںیئ افر ہنیس ںیم دؾ ےٹنھگ ےگل افر رفےٹگن ڑھکے وہ اجںیئ افر  بلطم فہ ںیہن سج یک رطػ  م ےلچ ےئگ وہ ہکلب

اایلگنں اڑک اجںیئ سپ اس فتق وج اہلل ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکے اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر وج اہلل 

  ںیہن رکات۔ےس الماقت رکےن وک اندنسپ رکے اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ

ر  رطمػ اعرم رشحی نب اہین رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ت ی
ع

ی 

 

عئ

 

ش

 دیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیموج اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل

     2330    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ جزیز، ٣رطٖ :  راوی

ٔ ٧َحِ  ٖٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ ٣ُرَطِّ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََرنٔی َجزٔیْز  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََاظ إِٔسَح ٕ و َحسَّ ًَِبثَر  َو َحٔسیٔث 

 ااحسؼ نب اربامیہ رجری، رطمػ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ رجری، رطمػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ےک ےنلم وک دنسپ رکے اہلل ےک اس وک ےنلم ےک دنسپ رکےن ےک ایبؿ ںیموج 

     2331    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب  زٔیُّ َوأَبُو َُکَ ٌَ ٕ اِِلَِط ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ بَُزیِٕس  و أَُسا٣ََة 

اَءُظ َو٩ِ٣َ  َ٘ ٔ اَء اہللٔ أََحبَّ اہللُ ٟ َ٘ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّ ٟ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اَءظُ ٣ُوَسی  َ٘ ٔ َظ اہللُ ٟ اَء اہللٔ ََکٔ َ٘ ٔ َظ ٟ  ََکٔ

رم ارعشی ، اوبرکبی ، اوبااسہم، سیدی ، اوبربدہ ، اوبومیس ارعشی یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی اوبرکب نب ایب ہبیش ، اوباع

رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا وج اہلل ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ اہلل یھب اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ رکات ےہ افر وج اہلل ےس 

  اس ےس الماقت رکےن وک دنسپ ںیہن رکاتالماقت رکےن وک دنسپ ہن رکے اہلل یھب

  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ایبؿ ںیمذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

     2332    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، وٛیٍ، جٌرف ب٩ بزٗا٪ یزیس ب٩ اػ٥ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

رَفٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ َج  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ اِِلََػ٥ِّ  اَ٪  َٗ بُزِ

طُ إَٔذا زَ  ٌَ ًَِبٔسی بٔی َوأ٧ََا ٣َ و٢ُ أ٧ََا ٨ًَِٔس َه٩ِّ  ُ٘ ٥َ إٔ٪َّ اہلَل َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ًَانٔیَرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اوبرکبی دمحم نب العء، فعیک، رفعج نب رباقؿ سیدی نب

رفام ا اہلل اعتیل رفامات ےہ ںیم اےنپ دنبے ےس اےنپ ابرے ںیم امگؿ ےک اطمقب ہلصیف رکات وہں افر بج فہ ےھجم اکپرات ےہ وت ںیم اس 

 ےک اسھت وہات وہں۔

 ؿ سیدی نب امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی دمحم نب العء، فعیک، رفعج نب رباق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

     2333    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ًث٤ا٪ ًبسی یحٌی اب٩ سٌیس اب٩ ابی ًسی، س٠امی٪ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیٕس َواب٩ُِ أَ  ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا یَِحٌَی َي ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ارٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َِّیِٔمُّ  َ٪ َوصَُو اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ًَسٔٓیٕ  بٔی 

َّ َوَج١َّ  ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَِبٔسی ٣ٔىِّی ٔطبِّرا  أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َب  إَٔذا َتَْقَّ

ا َوإَٔذا  ًّ بُِت ٨ِ٣ٔطُ ذَٔرا َّٟة َتَْقَّ ا َوإَٔذا أََتانٔی ی٤َِٔشی أََتِیُتُط َصزَِو ًّ ا أَِو بُو ًّ بُِت ٨ِ٣ُٔط بَا ا َتَْقَّ ًّ َب ٣ٔىِّی ذَٔرا  َتَْقَّ

 دمحم نب اشبر، انب امثعؿ دبعی ییحی انب دیعس انب ایب دعی، امیلسؿ اسن نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع



 

 

 ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل رب ازعلت ےن رفام ا بج دنبہ ھجم ےس اکی ابتشل رقبی وہات فملس ےس رفاتی رکےت

ےہ وت ںیم اکی اہھت اس ےک رقبی وہات وہں افر فہ بج اکی اہھت ریمے رقبی وہات ےہ وت ںیم اچر اہھت اس ےک رقبی وہات وہں 

 رتمح( دفڑ رک اس یک رطػ آات وہں۔ افر بج فہ لچ رک ریمی رطػ آات ےہ وت ںیم )ریمی

 دمحم نب اشبر، انب امثعؿ دبعی ییحی انب دیعس انب ایب دعی، امیلسؿ اسن نب امکل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ف اافغتسر اک ایبؿذرک داع  :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

     2334    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٗیسی ٣ٌت٤ز :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ِیٔسیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّٟة َحسَّ ٥ِ یَِذَُکِ إَٔذا أََتانٔی ی٤َِٔشی أََتِیُتُط َصزَِو َٟ ٔ َو  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

دمحم نب دبعاالیلع یسیق رمتعم اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس رفاتی ںیم بج فہ ریمی رطػ لچ رک آات ےہ 

 وت ںیم اس ےک اپس دفڑ رک آات وہں ذموکر ںیہن۔

 االیلع یسیق رمتعمدمحم نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

     2335    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابی َکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اؤَیةَ  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ أَبٔی  ٩ًَِ اِِل

بِ  ًَ زَّ َوَج١َّ أ٧ََا ٨ًَِٔس َه٩ِّ  ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪ صَُزیَِزَة  َٓ نٔی  ُط حَْٔن یَِذَُکُ ٌَ ٔسی َوأ٧ََا ٣َ

نٔی فٔی ٣ََْلٕ َذََکِ  ٔسی َوإِٔ٪ َذََکَ ِٔ تُطُ فٔی َن ٔشطٔ َذََکِ ِٔ نٔی فٔی َن ا َوإِٔ٪ َذََکَ ًّ َِٟیطٔ ذَٔرا ٔ بُِت إ ٔلَیَّ ٔطبِّرا َتَْقَّ تََرَب إ ِٗ ٕ ٨ِ٣ٔطُ َوإِٔ٪ ا تُُط فٔی ٣ََْلٕ َخِْر

َّٟة  ا َوإِٔ٪ أََتانٔی ی٤َِٔشی أََتِیُتُط َصزَِو ًّ َِٟیطٔ بَا ٔ تََربُِت إ ِٗ ا ا ًّ ٔلَیَّ ذَٔرا تََرَب إ ِٗ  ا

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب رکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل 



 

 

ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل رب ازعلت رفامات ےہ ںیم اےنپ دنبے ےس اس ےک امگؿ ےک اطمقب اعمہلم رکات وہں افر بج فہ ےھجم  اد رکات 

 دؽ ںیم  اد رکات وہں افر ارگ فہ ےھجم رگفہ ںیم  اد ےہ ںیم اس ےک اسھت وہات وہں افر ارگ فہ ھجم دؽ ںیم  اد رکے ںیم یھب اےس

رکے ںیم اےس اس ےس رتہب رگفہ ںیم  اد رکات وہں افر ارگ فہ اکی ابتشل ریمے رقبی وہات ےہ وت ںیم اکی اہھت اس ےک رقبی 

ریمے اپس لچ رک آات ےہ وت وہات وہں افر ارگ فہ اکی اہھت ریمے رقبی وہات ےہ وت ںیم اچر اہھت اس ےک رقبی وہات وہں افر ارگ فہ 

 ںیم دفڑ رک اس ےک اپس آات وہں۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایب رکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿ ذرک داع ف :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

     2336    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ وٛیٍ، ا٤ًع، ٣ٌزور ب٩ سویس حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة حَ  َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  زُورٔ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی سَّ

ًَرِشُ أ٣ََِثأَٟضا َوأَزٔیُس َو٩ِ٣َ  ٠َُط  َٓ َِٟحَش٨َٔة  زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣َ َجاَئ بٔا ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َئْة َجاَئ  اہللُ  َحزَاُؤُظ َسیِّ َٓ َئةٔ  یِّ بٔاٟشَّ

بِ  ًّا َتَْقَّ َب ٣ٔىِّی ذَٔرا ًّا َو٩ِ٣َ َتَْقَّ بُِت ٨ِ٣ٔطُ ذَٔرا َب ٣ٔىِّی ٔطبِّرا َتَْقَّ ا َو٩ِ٣َ أََتانٔی ٣ِٔث٠َُضا أَِو أَُرِٔفُ َو٩ِ٣َ َتَْقَّ ًّ ُت ٨ِ٣ٔطُ بَا

 َ أب اِِل ََٟ٘ٔیىٔی بُْٔقَ َّٟة َو٩ِ٣َ  ث٨ََا َی٤ِٔشی أََتِیُتطُ َصزَِو ا٢َ إٔبِزَاصٔی٥ُ َحسَّ َٗ ّة  رٔفَ ِِ َٟ٘ٔیُتُط ب٤ِٔٔث٠َٔضا ٣َ ُک بٔی َطِیّئا  ِرٔق َخٔلیَئّة ََّل يُرِشٔ

َِٟحٔسیٔث  ٍْ بَٔضَذا ا ث٨ََا َوٛٔی َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ  ا

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبرکب نب ایب ہیبش فعیک، اشمع، رعمفر نب  ادی رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رفام ا اہلل رب ازعلت رفامات ےہ ہک وج اکی یکین الےئ اگ اےس اس یک دس لثم وثاب وہاگ افر ںیم افر ز ادہ ارج اطع رکفں اگ افر وج 

 ںیم اکی اہھت اس ےک ربایئ الےئ اگ وت اس اک دبہل ایس یک لثم وہاگ  ا ںیم اےس اعمػ رک دفں اگ افر وج ھجم ےس اکی ابتشل رقبی وہاگ

رقبی وہں اگ افر وج ھجم ےس اکی اہھت رقبی وہاگ ںیم اچر اہھت اس ےک رقبی وہں اگ وج ریمے اپس لچ رک آےئ اگ ںیم اےکس اپس 

دفڑ رک آات وہں افر سج ےن  ماؾ زنیم ےک ربارب انگہ ےل رک ھجم ےس الماقت یک رشبہکیط ریمے اسھت یسک زیچ وک رشکی ہن رکات وہ وت 

  اس ےس ایس یک لثم ترفغت ےک اسھت الماقت رکات وہں۔ںیم

 اوبرکب نب ایب ہیبش فعیک، اشمع، رعمفر نب  ادی رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ؿذرک داع ف اافغتسر اک ایب :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ذرک داع افر اہلل ےک رقتب یک 

     2337    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، حش٩، ابو َکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِٔع بٔضَ  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ًَرِشُ أ٣ََِثأَٟضا أَِو أَزٔیُس َحسَّ ٠َُط  َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٔ ٧َِحَوُظ   َذا اِْلِٔس٨َاز

اوب رکبی، اوباعمفہی، اشمع، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ رفؼ رصػ ہی ےہ ہک رفام ا اس ےک 

 ات وہں۔ےئل اس یک دس لثم وثاب وہات ےہ افر ںیم ز ادہ یھب اطع رک

 اربامیہ، نسح، اوب رکبی، اوباعمفہی، اشمع، ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داین ںیم یہ ذعاب امےنگن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 یہ ذعاب امےنگن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم داین ںیم

     2338    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوخلاب زیاز ب٩ یحٌی حشانی ٣ح٤س ب٩ ابی ًسی ح٤یس ثابت، حرضت ا٧ص :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ انٔیُّ َحسَّ َِٟحشَّ أب زٔیَازُ ب٩ُِ َیِحٌَی ا َِٟدلَّ ث٨ََا أَبُو ا ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٩ًَِ ح٤َُِیٕس  ًَسٔٓیٕ  ب٩ُِ أَبٔی 

ُط َرُسو٢ُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔر  ِٟرَفِ ََٓؼاَر ٣ِٔث١َ ا َت  َٔ ِس َخ َٗ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن  ًَاَز َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ  َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ُٛ اٗٔٔيی بٔطٔ فٔی اِْلَٔخَ َص١ِ  ٌَ ٨َِت ٣ُ ُٛ ُٗو٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ٣َا  ٨ُِت أَ ُٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٧َِیا ٨َِت َتِسًُو بَٔظِیٕئ أَِو َتِشأَُُٟط إٔیَّاُظ  ٠ُِط لٔی فٔی اٟسُّ حِّ ٌَ َٓ  ٔ ة

طُ أَِو ََّل  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ََّل تُٔلی ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٧َِیا َحَش٨َّة َوفٔی َٓ ٠َُِٗت ا٠َُّٟض٥َّ آت٨َٔا فٔی اٟسُّ ًَل  َٓ طُ أَ ٌُ  َتِشَتٔلی

اظُ  َٔ َظ َٓ ُط  َٟ ًَا اہللَ  َس َٓ ا٢َ  َٗ ًََذاَب ا٨َّٟارٔ  ةٔ َحَش٨َّة َو٨َٔٗا   اِْلَٔخَ

 ہیلع فملس ےن اکی ا ےس اوباطخب ز اد نب ییحی اسحین دمحم نب ایب دعی دیمح اثتب، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

زیچ اک آدیم یک ایعدت یک وج رمغ ےک وچزہ یک رطح زمکفر وہ  اک اھت وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ایک وت یسک زیچ یک داع اماتگن اھت  ا اس ےس یسک 

ا داین ںیم یہ ےھجم دے  ااؽ رکات اھت اس ےن رعض ایک  ی اہں ںیم اتہک اھت اے اہلل وج وت آرخت ںیم ےھجم زسا دےنی فاال ےہ اےس وفر



 

 

 دے وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اپک ےہ، ہن وت اس یک اطتق راتھک ےہ افر ہن ااطتستع وت ےن ہی ویکں ہن اہک اے اہلل

ہیلع فملس اہلل ےن ںیمہ داین ںیم الھبیئ اطع رفام افر آرخت ںیم یھب الھبیئ اطع رفام افر ںیمہ آگ ےک ذعاب ےس اچب رھپ آپ یلص اہلل 

 اس ےک ےئل داع امیگن سپ اہلل ےن افشتع اطع رفام دی۔

 اوباطخب ز اد نب ییحی اسحین دمحم نب ایب دعی دیمح اثتب، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ذرک داع ف اافغتسر اک :   ابب

 داین ںیم یہ ذعاب امےنگن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2339    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥، ب٩ نرض تیِم خاٟس ب٩ حارث، ح٤یس :  راوی

ث٨ََا ح٤َُ  َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِّیِٔمُّ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ث٨ََاظ  ٥َِٟ َحسَّ ًََذاَب ا٨َّٟارٔ َو ِؤٟطٔ َو٨َٔٗا  َٗ ٔلَی  ِیْس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ إ

 یَِذَُکِ اٟزِّیَاَزةَ 

اِر رمفی ےہ افر ز ادیت ذموکر ںیہن۔
َ
ّ

 

 اا
َ
اب َ 

 

ا َع
َ

 

ِ

 

ق
َ
 اعمص، نب رضن یمیت اخدل نب احرث، دیمح اس دنس ےس یھب ہی دحثی ف

 اعمص، نب رضن یمیت اخدل نب احرث، دیمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داین ںیم یہ ذعاب امےنگن یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2340    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤از ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہْر ب٩ رحب، ًٔا٪ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ اْز أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ َزَخ١َ و َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ِس  َٗ وزُُظ َو ٌُ ٥ِ یَِذَُکِ ًَلَی َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َي َٟ َذأب اہللٔ َو ٌَ ََٟک بٔ َة  َٗ ا٢َ ََّل كَا َٗ َّطُ  ىَی َحٔسیٔث ح٤َُِیٕس ََُِْر أ٧َ ٌِ ٔر ب٤َٔ ِٟرَفِ َػاَر کَا

اظُ  َٔ َظ َٓ ُط  َٟ ًَا اہللَ  َس َٓ 

 ےس زریہ نب رحب، افعؿ امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ااحصب ںیم

اکی احصیب یک ایعدت ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ وج ہک وچزہ یک رطح زمکفر وہ  اک اھت ابح  دحثی دیمح یک رطح ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ 



 

 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریتے ےئل اہلل ےک ذعاب ربداتش رکےن یک اطتق ںیہن ےہ افر ہی ذموکر ںیہن ہک رھپ آپ ےن 

 داع امیگن وت اہلل ےن اےس افشء اطع رفام دی۔اس ےک ےئل اہلل ےس 

 زریہ نب رحب، افعؿ امحد اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  رکاتہ ےک ایبؿ ںیمداین ںیم یہ ذعاب امےنگن یک

     2341    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار سا٥ٟ ب٩ ٧وح ًلاء، سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٕص َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ٩ًَِ َس اُر  لَّ ٌَ ِٟ ا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح ا

َِٟحٔسیٔث  ٥َ بَٔضَذا ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس  دمحم نب ینثم، انب اشبر اسمل نب ونح اطعء، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل

 رطح دحثی ابمرہک رفاتی یک ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر اسمل نب ونح اطعء، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ذرک یک وسلجمں یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ذرک یک وسلجمں یک 

     2342    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ی٤و٪ بہز وہیب سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیَحسَّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ َّی اہللُ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 

ًّل  ـُ ُٓ َّٜة َسیَّاَرّة  ٔ الَی ٣ًََلئ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ِ َتَباَرَک َوَت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  إَٔذا َوَجُسواًَ َٓ َِکٔ  وَ٪ ٣ََحأَٟص اٟذِّ ٌُ ٣َِح٠ّٔشا ٓٔیطٔ ذَِٔکْ   یَتَتَبَّ

٧َِیا ٤َأئ اٟسُّ َّی َی٠َ٤ِئُوا ٣َا بَِی٨َُض٥ِ َوبََِْن اٟشَّ ا بٔأَِج٨َٔحتٔض٥ِٔ َحً ـّ ٌِ ُض٥ِ َب ـُ ٌِ َّٕ َب ُض٥ِ َوَح ٌَ ُسوا ٣َ ٌَ ُجوا  َٗ ُٗوا َْعَ إَٔذا َترَفَّ َٓ



 

 

 َ٤ ٔلَی اٟشَّ ٌُٔسوا إ ٔ َوَػ وُٟوَ٪ ٔجئ٨َِا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ً ُ٘ َی َٓ ٥ُ٠ًَِ بٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ ٔجئُِت٥ِ  ًَزَّ َوَج١َّ َوصَُو أَ َیِشأَُُٟض٥ِ اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک فٔی أئ   ٕ َباز

ا٢َ َو٣َاَذا َيِشأَُٟ  َٗ ِّرُو٧ََک َویَُض٠ِّ٠ُو٧ََک َوَیِح٤َُسو٧ََک َوَيِشأَُٟو٧ََک  َٜب ُ ُحو٧ََک َوی ا٢َ اِِلَِرٔق ُيَشبِّ َٗ اُٟوا َيِشأَُٟو٧ََک َج٨ََّتَک  َٗ ونٔی 

ا٢َ َو٥٣َّٔ  َٗ اُٟوا َوَيِشَتحْٔرُو٧ََک  َٗ ِو َرأَِوا َج٨ًَّٔی  َٟ  َٕ َِٜی َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََّل أَِی َربِّ  َٗ اُٟوا ٩ِ٣ٔ َوَص١ِ َرأَِوا َج٨ًَّٔی  َٗ َيِشَتحْٔرُو٧َىٔی 

اُٟوا ََّل  َٗ ا٢َ َوَص١ِ َرأَِوا ٧َارٔی  َٗ ُض٥ِ  ٧َارَٔک یَا َربِّ  َٟ ُت  ِس ُرََفِ َٗ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ و٧ََک  رٔفُ ِِ اُٟوا َوَيِشَت َٗ ِو َرأَِوا ٧َارٔی  َٟ  َٕ َِٜی َٓ ا٢َ  َٗ

 َّ اْئ إ٧ٔ ًَِبْس َخلَّ ًَُٓلْ٪  وُٟوَ٪ َربِّ ٓٔیض٥ِٔ  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ ا اِسَتَحاُروا  ًَِلِیُتُض٥ِ ٣َا َسأَُٟوا َوأََجزِتُُض٥ِ ٤٣َّٔ َ أ ُض٥ِ َٓ ٌَ َح٠ََص ٣َ َٓ ا٢َ ٤َا ٣َزَّ  َٗ

ِو٦ُ ََّل َيِظَقی بٔض٥ِٔ َج٠ٔیُشُض٥ِ  َ٘ ِٟ ُت ص٥ُِ ا ُط ُرََفِ َٟ و٢ُ َو ُ٘ َی َٓ 

دمحم نب اح م نب ومیمؿ زہب فبیہ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن 

رےتہ ںیہ افر ذرک یک اجمسل وک التش رکےت ںیہ ہک بج فہ ایسی سلجم اپ ےتیل رفام ا اہلل اعتیل ےک ھچک زادئ رفےتش ا ےس یھب ںیہ وج رھپےت 

ںیہ سج ںیم ذرک وہ وت اؿ ےک اسھت ھٹیب اجےت ںیہ ہک افر اکی دفرسے وک اےنپ رپفں ےس ڈاھپن ےتیل ںیہ اہیں کت ہک اؿ ےس ےل 

اہلل رب ازعلت اؿ ےس وپاتھچ ےہ احالہکن فہ وخبیب  ےک آامسؿ داین ےک درایمؿ اک الخ رھب اجات ےہ سپ بج فہ رفتمؼ وہ اجےت ںیہ وت

اجاتن ےہ ہک  م اہکں ےس آےئ وہ فہ رعض رکےت ںیہ ہک مہ زنیم ںیم ریتے دنبفں ےک اپس ےس آےئ ںیہ وج ریتی حیبست ریبکت لیلہت 

رعض رکےت ںیہ فہ ھجت ےس  افر رعتفی افر ھجت ےس  ااؽ رکےن ںیم وغشمؽ ےھت اہلل رفامات ےہ فہ ھجم ےس ایک  ااؽ رک رےہ ےھت فہ

ریتی تنج اک  ااؽ رک رےہ ےھت اہلل رفامات ےہ ایک اوہنں ےن ریمی تنج وک داھکی ےہ فہ رعض رکےت ںیہ ںیہن اے ریمے 

 ہللرپفرداگر، اہلل رفامات ےہ ارگ فہ اس وک دھکی ےتیل وت اؿ یک ایک تیفیک وہیت فہ رعض رکےت ںیہ افر فہ ھجت ےس انپہ یھب امگن رےہ ےھت ا

رفامات ےہ فہ ھجم ےس سک زیچ ےس انپہ امگن رےہ ےھت رفےتش رعض رکےت ںیہ اے رب ریتی منہج ےس اہلل رفامات ےہ ایک اوہنں ےن 

ریمی منہج وک داھکی ےہ فہ رعض رکےت ںیہ ںیہن اہلل رفامات ےہ ارگ فہ ریمی منہج وک دھکی ےتیل وت اؿ یک ایک تیفیک وہیت رفےتش رعض 

ہ ھجت ےس ترفغت یھب امگن رےہ ےھت وت اہلل رفامات ےہ ہک قیقحت ںیم ےن اعمػ رکد ا افر اوہنں ےن وج اماگن ںیم ےن رکےت ںیہ ہک افر ف

اںیہن اطع رکد ا افر ںیم ےن اںیہن انپہ دے دی سج ےس اوہنں ےن انپہ امیگن رفےتش رعض رکےت ںیہ اے رب اؿ ںیم الفں دنبہ انگہ 

ھت ھٹیب ایگ وت اہلل رفامات ےہ ںیم ےن اےس یھب اعمػ رکد ا افر ہی ا ےس ولگ ںیہ ہک اؿ ےک اسھت اگر ےہ فہ فاہں ےس زگرا وت اؿ ےک اس

 ےنھٹیب فاےل وک یھب رحمفؾ ںیہن ایک اجات۔

 دمحم نب اح م نب ومیمؿ زہب فبیہ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارثک افاقت وکؿ یس داع امےتگن ےھت ؟

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارثک افاقت وکؿ یس داع امےتگن ےھت ؟

     2343    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، حرضت ًبساٌٟزیز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٔ َوصَُو اب٩ُِ ُػَضِیٕب  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َة  ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َتاَزةُ أََنّشا أَیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ َسأ٢ََ 

ًَِوةٕ کَاَ٪ یَِسًُو ٔ  َز و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ آت ُ٘ ًَِوةٕ یَِسًُو بَٔضا َي ثَرُ َز ِٛ ا٢َ کَاَ٪ أَ َٗ ثََر  ِٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ َّی اہللُ  ٧َِیا َحَش٨َّة َوفٔی بَٔضا ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٨َا فٔی اٟسُّ

 ٔ ا٢َ َوکَاَ٪ أ٧ََْص إَٔذا أََراَز أَِ٪ یَِسًَُو ب َٗ ًََذاَب ا٨َّٟارٔ  ةٔ َحَش٨َّة َو٨َٔٗا  ًَا بَٔضا اِْلَٔخَ ًَإئ َز َٓإَٔذا أََراَز أَِ٪ یَِسًَُو بُٔس ًَا بَٔضا  ًَِوةٕ َز َس

 ٓٔیطٔ 

زریہ نب رحب، اامسلیع انب ہیلع، رضحت دبعازعلسی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اتقدہ ےن رضحت اسن ےس وپاھچ ہک یبن 

ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک ارثک داع وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس  یلص اہلل ہیلع فملس ارثک افاقت وکیسن داع اماگن رکےت ےھت؟ اوہنں

افر  امےتگن ےھت فہ ہی یھت ہک اے اہلل ںیمہ داین ںیم الھبیئ اطع رفام افر آرخت ںیم یھب الھبیئ اطع رفام ا افر ںیمہ منہج ےک ذعاب ےس اچب

افلظ ےس داع رکےت افر بج وکیئ افر داع امےنگن اک ارادہ رکےت وت اس ںیم رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع بج یھب وکیئ داع امےتگن وت اؿ ا

 ہی داع یھب امےتگن ےھت۔

 زریہ نب رحب، الیعمس انب ہیلع، رضحت دبعازعلسی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ارثک افاقت وکؿ یس داع امےتگن ےھت ؟

     2344    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  ٩ًَِ ثَابٕٔت  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ٥َ اذ

ًََذاَب ا٨َّٟارٔ  ةٔ َحَش٨َّة َو٨َٔٗا  ٧َِیا َحَش٨َّة َوفٔی اِْلَٔخَ و٢ُ َرب٨ََّا آت٨َٔا فٔی اٟسُّ ُ٘  َي



 

 

ً دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، 
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اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس راتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ہی داع امےتگن ےھتر

اِر اے امہرے رپفرداگر ںیمہ داین ںیم یھب الھبیئ اطع رفام افر آرخت ںیم یھب الھبیئ
َ
ّ
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ف
َ
  اطع رفام افر ںیمہف

 منہج ےک ذعاب ےس اچب۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   باب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2345    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ابوػاٟح حرضت ابوہز ہز ہ :  راوی

ا٢َ ََقَ  َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  ًَلَی ٣َأٟٕک  ٥َ أُِت 

ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َٟطُ ا َٟطُ  یَک  ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ٔ ا٢َ ََّل إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٟطُ  َٗ ٕ کَا٧َِت  ٕ ٣ٔائََة ٣َزَّة ٔسیْز فٔی یَِو٦ َٗ

یِ  ّزا ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ُط رٔحِ َٟ ٨ًَُِط ٣ٔائَُة َسیَِّئٕة َوکَا٧َِت  ُط ٣ٔائَُة َحَش٨َٕة َو٣ُٔحَیِت  َٟ تَٔبِت  ُٛ إب َو َٗ ًَرِشٔ رٔ َّی ًَِس٢َ  َلأ٪ یَِو٣َُط َذَٟٔک َحً

 ٔ ا َجاَئ ب َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ ٥َِٟ َیأِٔت أََحْس أَ ٕ ٣ٔائََة ٣َزَّةٕ ی٤ُِٔسَی َو ٔ فٔی یَِو٦ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِسٔظ َٗ ثََر ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َو٩ِ٣َ  ِٛ َ ١َٔ٤ًَ أ طٔ إَّٔلَّ أََحْس 

َِٟبَِحٔ  ِو کَا٧َِت ٣ِٔث١َ َزبَٔس ا َٟ ِت َخَلایَاُظ َو  حُلَّ

ا ییحی نب ییحی، امکل اوباصحل رضحت اوبرہ رہہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا سج ےن
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ےہ افر اس ےک ےئل  ا ایکینں رَشِي 

 افر اس دؿ اطیشؿ ےس افحتظ اک ذرہعی نب اجات ےہ اہیں کت ہک اشؾ رکات ےہ اس یھکل اجیت ںیہ افر اس یک  ا رباایئں اٹمیئ اجیت ںیہ

احؽ ںیم ہک وکیئ آدیم یھب اےس الضف لمع ںیہن رکات  ااےئ اس آدیم ےک سج ےن اؿ املکت وک اس ےس ز ادہ رمہبت زپاھ وہ افر 

ـِ دؿ ںیم  ا دہعف زپاھ وت اس یک  ما َمْد ِ
ِج
ت 

َ
ِ ف
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
 ؾ اطخںیئ اٹم دی اجیت ںیہ ارگہچ دنمسر یک اھجگ ےک ربارب وہں۔سج ےن 

 ییحی نب ییحی، امکل اوباصحل رضحت اوبرہ رہ ہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمال اہل اال اہلل احبسؿ ا

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2346    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ا٣وی ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار سہی١ ب٩ سِم ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ٠٤َِٟٔٔک اِِل ِبٔس ا ًَ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٩ًَِ ُسَِمٕٓ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ٤ُِِٟدَتارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٣َؤیُّ َحسَّ

 ٔ ا٢َ حَْٔن ُيِؼبُٔح َوحَْٔن ی٤ُِٔسی ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوب َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٥ِ َیأِٔت َح٤ِ َٗ َٟ  ٕ ٔ ٣ٔائََة ٣َزَّة ٔسظ

٠َِیطٔ  ًَ ا٢َ أَِو َزاَز  َٗ ا٢َ ٣ِٔث١َ ٣َا  َٗ ا َجاَئ بٔطٔ إَّٔلَّ أََحْس  َّ١َ ٤٣ٔ ـَ ِٓ َ َِٟ٘ٔیا٣َٔة بٔأ  أََحْس یَِو٦َ ا

ر اؽ اہلل دمحم نب دبعاکلمل اومی دبعازعلسی نب اتخمر لیہس نب یمس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےن اراشد رفام ا وج آدیم حبص ف اشؾ  ا رمہبت ) ہی داع زپاتھ ےہ  ماتم ےک دؿ وکیئ اس ےس ز ادہ الضف لمع ںیہن ال اتکس  ااےئ اس 

 ےک سج ےن اس ےک ربارب  ا اس ےس ز ادہ زپاھ وہ۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاکلمل اومی دبعازعلسی نب اتخمر لیہس نب یمس اوباصحل رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2347    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ًبیساہلل ابوایوب ُیًلنی ابوًا٣ز ً٘سی ٤ًز اب٩ ابی زائسہ ابواسحاٚ حرضت ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪ :  راوی

سٔیَّ َحسَّ  َ٘ ٌَ ِٟ ىٔی ا ٌِ ٕ َي ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ِیًَلنٔیُّ َحسَّ َِ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اہللٔ أَبُو أَیُّوَب ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی ث٨ََا ًُ َحسَّ ٤َزُ َوصَُو اب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة 

 َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ َٟطُ  یَک  َط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ َٟ ٔ ا٢َ ََّل إ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٔسیْز إِٔسَح َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ُط ا

 َ َٙ أ َت ًِ ٩ِ٤َ أَ َٛ ٌٔی١َ ًَرِشَ ٣َٔزإر کَاَ٪  َٟٔس إِٔس٤َ ُٕٔص ٩ِ٣ٔ َو َة أَِن ٌَ  ِرَب

امیلسؿ نب دیبع اہلل اوباویب الیغین اوباعرم دقعی رمع انب ایب زادئہ اوبااحسؼ رضحت رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک سج ےن دس 
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( زپاھ فہ ااسی ےہ اسیج ہک افالد اامسلیع ںیم ےس اچر الغؾ رمہبت )ل
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 آزاد رکےن فاال۔

 امیلسؿ نب دیبعاہلل اوباویب الیغین اوباعرم دقعی رمع انب ایب زادئہ اوبااحسؼ رضحت رمعف نب ومیمؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2348    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضت ربیٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ خثی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہس٠امی٪ ب٩ ابوًا٣ز ٤ًز ًبساہلل ب٩ ابی سرف طٌيی، ح :  راوی

ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ رَفٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أَبٔی اٟشَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٤ًَُزُ َحسَّ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  ُ٪ َحسَّ ا٢َ ُس٠َامِیَ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ُخَثِی٥ٕ ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک و  ٩ًَِ َربٔی  

 ٔ٣ ٍٔ بٔی ٠ُِت ٟرٔلَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ ُتُط  ٌِ ٩ِ َس٤ٔ ٠ُِت ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ ٤ِزَو ب٩َِ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ أََتِیُت  َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪  ًَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ َتطُ  ٌِ ٩ِ َس٤ٔ َّ٩ِ٣ٔ ٤

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أَبٔی أَیُّوَب اِِلَِنَؼارٔیِّ  َٗ ُتطُ  ٌِ ٩ِ َس٤ٔ ٠ُِت ٤٣َّٔ ُ٘ َٓ َِٟیلَی  أََتِیُت اب٩َِ أَبٔی  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیلَی  َّی اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثُُط   یَُحسِّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

امیلسؿ نب اوباعرم رمع دبعاہلل نب ایب رفس یبعش، رضحت رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب میثخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یھب ایس رطح دحثی 

رافی ےتہک ںیہ ہک ںیم رمعف نب ومیمؿ ےک اپس آ ا افر اؿ  رمفی ےہ ہک رعیب ےن اہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت رمع نب ومیمؿ ےس  ین

ےس وپاھچ آپ ےن سک ےس ہی دحثی  ین اوہنں ےن اہک انب ایب  ،یل ےس رھپ ںیم انب ایب  ،یل ےک اپس آ ا افر اؿ ےس وپاھچ ہک آپ 

 اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےن سک ےس انس اوہنں ےن اہک ںیم ےن رضحت اوباویب ااصنری ےس انس فہ اس دحثی وک ر اؽ اہلل یلص

 رکےت ںیہ۔

 امیلسؿ نب اوباعرم رمع دبعاہلل نب ایب رفس یبعش، رضحت رعیب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب میثخ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اافغتسر اک ایبؿذرک داع ف  :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2349    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب، ٣ح٤س ب٩ َطیٕ بحلی اب٩ ٓـی١ ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ ابی زرًة  :  راوی

 ت ابوہزیزہحرض

ِٟبَ  ٕٕ ا ی ُس ب٩ُِ ََطٔ یِٕب َو٣َُح٤َّ ٕب َوأَبُو َُکَ ٕ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ َحلٔیُّ 

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ًَلَی ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا َتأ٪  َٔ ٔٔی ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ک٤َٔ٠ََتأ٪ َخ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٢َ

 ٌَ ِٟ ٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ا ٔلَی اٟزَِّح٩ٔ٤َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِسٔظ ٤ِٟٔیزَأ٪ َحبٔیبََتأ٪ إ  ٔوی٥ٔ ا٠َِّٟشأ٪ َث٘ٔی٠ََتأ٪ فٔی ا



 

 

 رضحت اوبرہریہ ےس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رح

 

ب، اوبرکبی، دمحم نب رطفی یلجب انب لیضف امعرہ نب اقعقع ایب زرعة

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا دف ےملک ا ےس ںیہ وج زابؿ رپ ےکلہ ںیہ نکیل فزؿ ںیم اھبری ںیہ افر رنمح وک وبحمب ںیہ 
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 رضحت اوبرہریہ :  رافی

 

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ نب رحب، اوبرکبی، دمحم نب رطفی یلجب انب لیضف امعرہ نب اقعقع ایب زرعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ال اہل

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2350    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  اَحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ٢َ َبَة َوأَبُو َُکَ

َط إَّٔلَّ اہللُ َٟ ٔ َِٟح٤ُِس ِ َوََّل إ ُٗو٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوا ٥َ َِلَِ٪ أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِت  ٌَ ا ك٠ََ ٔلَیَّ ٤٣َّٔ بَرُ أََحبُّ إ ِٛ  َواہللُ أَ

٤ُِص   اٟظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 
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( انہک ریمے زندکی رہ اس زیچ ےس وبحمب ےہ سج رپ  ارج ولطع ہیلع فملس ےن رفام ا 
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 وہات ےہ۔

 وبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 

     2351    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ىی ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ٣وسٰی ٣ؼٌب ب٩ سٌس ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ًلی ب٩ ٣شہز، اب٩ ٤٧ْر، ٣وسٰی جہ :  راوی

 حرضت سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُِٟحَضىٔیِّ ح و حَ  ٩ًَِ ٣ُوَسی ا  ٕ ٕ َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ



 

 

 ٕ ٔ  ٤َُ٧ِْر اب ا٢َ َجاَئ أَِْعَ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ُِٟحَضىٔیُّ  ث٨ََا ٣ُوَسی ا ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل یٌّ إ

َط إَّٔلَّ اہللُ َٟ ٔ ١ُِٗ ََّل إ ا٢َ  َٗ ُٗوُُٟط  ٣ّا أَ ٤ِِّ٠ًَىٔی لَِکَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ثّْٔرا اہللُ  َٛ َِٟح٤ُِس ِ  بّْٔرا َوا َٛ بَرُ  ِٛ َُٟط اہللُ أَ یَک   َوِحَسُظ ََّل رَشٔ

 ِّ َضُؤََّلٔئ َٟٔزب َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ٔ  َِٟح ٔ ا زٔیز ٌَ ِٟ َة إَّٔلَّ بٔاہللٔ ا ُٗوَّ ٤ََْٟٔن ََّل َحِو٢َ َوََّل  ا ٌَ ِٟ ٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َربِّ ا ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ ل ا٢َ  َٗ ٤َا لٔی  َٓ ی ی 

 ٔ ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ أَب َٟ أ٧ََا أََتَوص٥َُّ َو٣َا أَِزرٔی َو َٓ ًَآٔىٔی  ا  ا٢َ ٣ُوَسی أ٣ََّ َٗ ىٔی  ِٗ ِو٢َ ٣ُوَسیَواِرَح٤ِىٔی َواصِٔسنٔی َواِرُز َٗ  ی َطِیَبَة فٔی َحٔسیثٔطٔ 

بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہیبش یلع نب رہسم، انب ریمن، ومٰیس ینہج دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب ومٰیس 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک ےھجم ااسی الکؾ اھکسںیئ ےسج ںیم 
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 زپاھ رک اس ےن رعض ایک ہی اسرے املکت وت ریمے رب ےک ےئل ںیہ ریمے ےئل ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 
ِ
م
 

کِئ
َ
ح
ْ ل

ِ ا  
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( اے اہلل ےھجم اعمػ رفام افر رمح رفام افر دہاتی اطع رفام افر رزؼ اطع رفام  ہہ افر رافرفام ا )ا ی 
ِ

 

قْئ

ُز
ْ
ار
َ
ِ  ف

 

ن اْهد ِ
َ
ی  ف
ِ

 

ئ
ْ
َم
خ

ْ
ار
َ
ی ِل  ف

ی ےک ابرے ںیم ےھجم فمہ ےہ ہک فہ انب ایب ہیبش ےن اہک اھت  ا ںیہن۔ ِ

 

فِئ

ا
َ
 ےتہک ںیہ ع

، ومٰیس ینہج دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب ومٰیس بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اوبرکب نب ایب ہیبش یلع نب رہسم، انب ریمن :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  یک 
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 ابوکا١٣ جحسری ًبساٟواحس اب٩ زیاز حرضت ابو٣اٟک اطحعی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اب٩َِ زَٔیا ٌِ َِٟواحٔٔس َي ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا أَبُو ٣َأٟٕک اِِلَِطَحعٔیُّ  زٕ َحسَّ

و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی َواِرَح٤ِىٔی َواصِٔسنٔی َواِر  ُ٘ ٥ُِّ٠ ٩ِ٣َ أَِس٥َ٠َ َي ٌَ ٥َ يُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ىٔیاہللٔ َػل ِٗ  ُز

حد ری دبعاولادح انب ز اد رضحت اوبامکل 
خ 

ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل رہ اوباکلم 

( اھکسےت ےھت۔ ی 
ِ

 

قْئ

ُز
ْ
ار
َ
ِ  ف

 

ن اْهد ِ
َ
ی  ف
ِ

 

ئ
ْ
َم
خ

ْ
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َ
ِل  ف
ْ
ِر 
ْف

 

ع
 ا
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

 املسمؿ وہےن فاےل آدیم وک )ا

حد ری دبعاولادح انب ز اد رضحت اوبامکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
خ 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 
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 یس ب٩ ازہز واسلی ابو٣ٌاویہ حرضت ابو٣اٟک اطحعی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ث٨ََا أَبُو ٣َأٟٕک اِِلَِطَحعٔیُّ  اؤَیَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ أَِزَصَز ا ث٨ََا َس ا٢َ کَاَ٪ اٟزَُّج١ُ إَٔذا أَِس٥َ٠َ َحسَّ َٗ یطٔ 

 َّ ٤َُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ِٟک٤َٔ٠َأت ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی َواِرَح٤ِ ٠ًََّ ًَلَة ث٥َُّ أ٣َََزُظ أَِ٪ یَِسًَُو بَٔضُؤََّلٔئ ا ٥َ اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَآٔىٔی ی اہللُ  ىٔی َواصِٔسنٔی َو

ىٔی ِٗ  َواِرُز

ےت ںیہ بج وکیئ املسمؿ وہات وت دیعس نب ازرہ فایطس اوباعمفہی رضحت اوبامکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رک
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خ
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(۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اےس امنز اھکسےت رھپ اےس مکح رکےت ہک فہ اؿ املکت ےس داع امےگن )ا ی 
ِ

 

قْئ

ُز
ْ
ار
َ
ِ  ف

 

ن  د ِ

 دیعس نب ازرہ فایطس اوباعمفہی رضحت اوبامکل ایعجش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 
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 زہْر ب٩ رحب، یزیس ب٩ ہارو٪، حرضت ابو٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ ا٨َّٟئ  َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أ٧َ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣َأٟٕک  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ َوأََتاُظ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَّ َػل

ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ىٔی َو َرُج١ْ  ِٗ ًَآٔىٔی َواِرُز ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی َواِرَح٤ِىٔی َو ا٢َ  َٗ ِّی  ُٗو٢ُ حَْٔن أَِسأ٢َُ َرب َٕ أَ ِی َٛ ٍُ َرُسو٢َ اہللٔ  َیِح٤َ

َتَک  ََٟک ز٧َُِیاَک َوآَٔخَ  ٍُ إٔ٪َّ صَُؤََّلٔئ َتِح٤َ َٓ ُط إَّٔلَّ اِْلٔبَِضا٦َ  ٌَ  أََػابٔ

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، رضحت اوب

فملس ےس انس افر اکی آدیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ بج ںیم اےنپ 

(  ہہ افر آپ ےن اےنپ رب ےس داع رکفں وت ےسیک وہکں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ی 
ِ
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ْ
ار
َ
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َ
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 )ا

 اوگنےھٹ ےک  اا ابح  اایلگنں عمج ںیک ویکہکن ہی املکت ریتی داین افر آرخت ےک ےئل اجعم ںیہ۔

 زریہ نب رحب، سیدی نب اہرفؿ، رضحت اوبامکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ال اہل اال اہلل احبسؿ اہلل ےنہک افر داع امےنگن یک 
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بی طیبہ، ٣زوا٪ ًلی ب٩ ٣شہز، ٣وسٰی جہىی ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ْر، ٣ؼٌب ب٩ سٌس حرضت سٌس ابوبرک ب٩ ا :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ُِٟحَضىٔیِّ ح و َحسَّ ٩ًَِ ٣ُوَسی ا  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َو ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبسٔ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ٕ  ٨َا ٣َُح٤َّ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

٨َّا ٨ًِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ٔب ب٩ِٔ َس ٌَ ٩ًَِ ٣ُِؼ ُِٟحَضىٔیُّ  ث٨ََا ٣ُوَسی ا ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٠َِیطٔ َوا٠َّٟ ًَ َّی اہللُ  َس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٕ ٥ِ أَِ٪ یَِٜٔشَب ک١َُّ َیِو٦ ُٛ حٔزُ أََحُس ٌِ ا٢َ أََي َ٘ َٓ  ٥َ َٕ َحَش٨َٕة  َوَس٠َّ ِٟ َٕ َیِٜٔشُب أََحُس٧َا أَ ِی َٛ ُط َسائ١ْٔ ٩ِ٣ٔ ُج٠ََشائٔطٔ  َٟ َ َشأ َٓ َٕ َحَش٨َٕة  ِٟ أَ

ُٕ َخٔلیَئةٕ  ِٟ ٨ُِط أَ ًَ ُٕ َحَش٨َٕة أَِو یَُحمُّ  ِٟ َُٟط أَ ُیَِٜتُب  َٓ ُح ٣ٔائََة َتِشبٔیَحٕة  ا٢َ ُيَشبِّ َٗ 

نب دبعاہلل انب ریمن، بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، رمفاؿ یلع نب رہسم، ومٰیس ینہج دمحم 

رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض ےھت وت آپ ےن رفام ا ایک  م ںیم ےس وکیئ رہ دؿ سہار ایکینں رکےن ےس اعزج ےہ 

وپاھچ مہ ںیم وکیئ آدیم سہار ایکینں ےسیک رک اتکس آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض احصہب رکاؾ ںیم ےس یسک وپےنھچ فاےل ےن 

ِ  ا رمہبت زپاتھ ےہ اس ےک ےئل سہار ایکینں یھکل اجیت ںیہ  ا اس یک سہ
َ
ااَؿ اّلّل
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
ار ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم 

 اطخںیئ اٹم دی اجیت ںیہ۔

 دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، بعصم نب دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، رمفاؿ یلع نب رہسم، ومٰیس ینہج :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...التفت رقآؿ افر ذرک ےک ےئل اامتجع یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمالتفت 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رقآؿ افر ذرک ےک ےئل اامتجع یک 
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یحٌی ب٩ یحٌی ت٤یِم، ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ٣ح٤س ب٩ ًًلء ٤٫سانی یحٌی ب٩ یحٌی ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت  :  راوی



 

 

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث َِٟض٤َِسانٔیُّ َوا٠َّٟ َحسَّ ًَلٔئ ا ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٤ٔیِٔمُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و ٨َا َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتَّ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو  ٔ ا ٔب یَِو٦ بَّة ٩ِ٣ٔ َُکَ ٨ًَُِط َُکِ َص اہللُ  َّٔ ٧َِیا َن ٔب اٟسُّ بَّة ٩ِ٣ٔ َُکَ ٩ًَِ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َُکِ َص  َّٔ رٔسٕ ٩ِ٣َ َن ٌِ ًَلَی ٣ُ  َ ٩ِ٣َ َيرسَّ

٠َِیطٔ  ًَ َ اہللُ  بِ  َيرسَّ ٌَ ِٟ ِؤ٪ ا ًَ ٔ َواہللُ فٔی  ة ٧َِیا َواِْلَٔخَ ٔ َو٩ِ٣َ َستََر ٣ُِش٤ّٔ٠ا َستََرُظ اہللُ فٔی اٟسُّ ة ٧َِیا َواِْلَٔخَ ِبُس فٔی فٔی اٟسُّ ٌَ ِٟ ٔس ٣َا کَاَ٪ ا

ٔلَی ا إ ّ٘ ي َٟطُ بٔطٔ ََطٔ ١َ اہللُ  ا ی٠ََِت٤ُٔص ٓٔیطٔ ٤ّ٠ًِٔا َسضَّ ّ٘ ي ِؤ٪ أَخٔیطٔ َو٩ِ٣َ َس٠ََک ََطٔ ِو٦ْ فٔی بَِیٕت ٩ِ٣ٔ بُُیؤت  ًَ َٗ  ٍَ َِٟح٨َّٔة َو٣َا اِجَت٤َ ا

َُٔظَیِتُض٥ِ اٟزَّحِ  ٜٔی٨َُة َو ٠َِیض٥ِٔ اٟشَّ ًَ َِٟت  ص٥ُِ اہللُ اہللٔ یَِت٠ُوَ٪ َٛٔتاَب اہللٔ َوَیَتَساَرُسو٧َطُ بَِی٨َُض٥ِ إَّٔلَّ ٧َزَ َُٜة َوَذََکَ ٔ ٤ًََِٟلئ ِتُض٥ِ ا َّٔ ٤َُة َوَح

َِ بٔطٔ َنَشبُطُ  ٓٔی٩ِ٤َ ٨ًَِٔسظُ  ٥ِ ُيرِسٔ َٟ ٠٤ًََُُط  أَ بٔطٔ   َو٩ِ٣َ بَلَّ

مد این ییحی نب ییحی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل
ه

ہنع ےس  ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہیبش دمحم نب العء 

و ں وک دفر ایک اہلل اعتیل اس ےس  رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج آدیم ےن یسک

 

 ی
ت ب
مص

ومنم ےس داین ںیم 

 ماتم ےک دؿ یک وتبیصمں وک دفر رکے اگ افر سج ےن گنت دتس رپ آاسین یک اہلل اس رپ داین ںیم افر آرخت ںیم آاسین رکے اگ 

 رپ الچ سج ںیم ملع یک التش رکات وہ اہلل افر اہلل اس دنبے یک دمد ںیم وہےت ںیہ وج اےنپ اھبیئ یک دمد ںیم اگل وہات ےہ افر وج ا ےس راےتس

اعتیل اےکس ےئل ذرہعی تنج اک راہتس آاسؿ رفام دےتی ںیہ افر وج ولگ اہلل ےک رھگفں ںیم ےس یسک رھگ ںیم اہلل یک اتکب یک التفت 

فر رفےتش اںیہن ریھگ ےتیل رکےت افر اس یک میلعت ںیم رصمفػ وہےت ںیہ اؿ رپ ہنیکس انزؽ وہیت ےہ افر رتمح اںیہن ڈاھپن یتیل ےہ ا

ںیہ افر اہلل اؿ اک ذرک اےنپ اپس وموجد رفوتشں ںیم رکےت ںیہ افر سج صخش وک اس ےک اےنپ اامعؽ ےن ےھچیپ رکد ا وت اےس اس اک بسن 

 آےگ ںیہن ڑباھ اتکس۔

مد این ییحی نب ییحی اوباعمفہی  :  رافی
ه

اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ییحی نب ییحی یمیمت، اوبرکب نب ایب ہیبش دمحم نب العء 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 التفت رقآؿ افر ذرک ےک ےئل اامتجع یک 

     2357    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، نَص ب٩ ًلی جہـِم ابواسا٣ہ ا٤ًع، ابی اوفی ابی اسا٣ہ ابوػاٟح :  راوی



 

 

ِٔمُّ حَ  ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََاظ َنَِصُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََ َحسَّ ث٨ََا سَّ اََّل َحسَّ َٗ ا أَبُو أَُسا٣ََة 

٩ًَِ أَبٔی صُ  ث٨ََا أَبُو َػأٟٕح  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣ََة َحسَّ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٤ًَُِع َحسَّ َ ا٢َ َػَدَب َرُسو٢ُ اہللٔ اِِل َٗ َزیَِزَة 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  رٔسٔ َػل ٌِ ٤ُِٟ ًَلَی ا  ٔ َِّیٔشْر َِٟیَص ٓٔیطٔ ذَِٔکُ اٟت اؤَیَة ََُِْر أَ٪َّ َحٔسیَث أَبٔی أَُسا٣ََة  ٌَ ٣ُ 

ی اوبااسہم اشمع، ایب افیف ایب ااسہم اوباصحل اس دنس ےس یھب ہی دحثی رضحت اوبرہریہ 

م

 

 ہ ض
خ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رصن نب یلع 

ؽ اہلل ےن اراشد رفام ا نکیل اوبااسہم یک دحثی ںیم گنت دتس رپ آاسین رکےن اک ذرک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک ر ا

 وموجد ںیہن۔

ی اوبااسہم اشمع، ایب افیف ایب ااسہم اوباصحل :  رافی

م

 

 ہ ض
خ

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، رصن نب یلع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 التفت رقآؿ افر ذرک ےک ےئل اامتجع یک 

     2358    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ اور ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ ابی ٣ش٥٠ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

 حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُت  ٌِ َبُة َس٤ٔ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اِِلََُغِّ  َحسَّ ُث  َٙ یَُحسِّ أَبَا إِٔسَح

ا٢َ أَِطَضُس  َٗ َّطُ  َّ أَبٔی ٣ُِش٥ٕٔ٠ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َُّض٤َا َطضَٔسا  ُِٟدِسرٔیِّ أ٧َ ٌٔیٕس ا ا٢َ ََّل ًَلَی أَبٔی صَُزیِزََة َوأَبٔی َس َٗ طُ 

َُٔظَیِتُض٥ِ اٟزَِّح٤َُة َو٧َزَ  ٤ًََِٟلئَُٜٔة َو ِتُض٥ِ ا َّٔ ًَزَّ َوَج١َّ إَّٔلَّ َح وَ٪ اہلَل  ِو٦ْ یَِذَُکُ َٗ ُس  ٌُ ِ٘ ص٥ُِ اہللُ ٓٔی٩ِ٤َ َي ٜٔی٨َُة َوَذََکَ ٠َِیض٥ِٔ اٟشَّ ًَ َِٟت 

 ٨ًَِٔسظُ 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل

یہ دےتی اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج وقؾ یھب ھٹیب رک ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ دفونں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ وگا

اہلل رب ازعلت ےک ذرک ںیم وغشمؽ وہیت ےہ رفےتش اںیہن ریھگ ےتل ںیہ افر رتمح ڈاھپن یتیل ےہ افر ہنیکس اؿ رپ انزؽ وہیت ےہ 

 افر اہلل اےنپ اپس فاولں ںیم اؿ اک ذرک رفامات ےہ۔

اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ ایب ملسم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبدیعس ریض  دمحم نب ینثم، انب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم التفت رقآؿ افر ذرک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ےک ےئل اامتجع یک 

     2359    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ طٌبہ :  راوی

ٔ ٧َِحَوظُ  َبُة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  و َحسَّ

  نب رحب، دبعارلنمح ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔زریہ

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم التفت رقآؿ افر ذرک ےک ےئل

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اامتجع یک 

     2360    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣زحو٦ ب٩ ًبساٌٟزیز ابی نٌا٣ہ سٌسی ابی ًث٤ا٪ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َزِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٔسیِّ  ٌِ ا٣ََة اٟشَّ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی َن  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا حُو٦ُ ب٩ُِ 

اُٟوا َج٠َِش٨َا ٧َِذَُکُ اہلَل َٗ ا٢َ ٣َا أَِج٠ََش٥ُِٜ  َ٘ َٓ ٤َِِٟشحٔسٔ  ٕة فٔی ا َ٘ ًَلَی َح٠ِ اؤیَُة  ٌَ َد ٣ُ ا٢َ ََخَ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ا٢َ آہللٔ ٣َا أَِج٠َ ا َٗ َش٥ُِٜ إَّٔلَّ  

٥ُِٜ تُِض٤َّة َل٥ُِٜ َو٣َا کَاَ٪ أَحَ  ِٔ ٔ ٥ِ أَِسَتِح٠ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ اُٟوا َواہللٔ ٣َا أَِج٠ََش٨َا إَّٔلَّ َذاَک  َٗ َّی َذاَک  ًَٟٔی ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ْس ب٨ِ٤َٔز

٨ًَِطُ َحٔسیّثا ٣ٔىِّی َوإٔ٪َّ َرُسو  َّ١ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ ا٢َ ٣َا اہللُ  َ٘ َٓ ٕة ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َ٘ ًَلَی َح٠ِ َد  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََخَ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

ا٢َ آہللٔ َٗ ٠ًََِی٨َا  ٔ َو٩٣ََّ بٔطٔ  ًَلَی ٣َا صََسا٧َا ِْٟٔلِٔسًَل٦ اُٟوا َج٠َِش٨َا ٧َِذَُکُ اہللَ َو٧َِح٤َُسُظ  َٗ اُٟوا   ٣َا أَِج٠ََش٥ُِٜ إَّٔلَّ َذاَک أَِج٠ََش٥ُِٜ  َٗ

٨َُّٜٔط أََتانٔی ٔجبِرٔی١ُ  ٥ُِٜ تُِض٤َّة َل٥ُِٜ َوَل ِٔ ٔ ٥َِٟ أَِسَتِح٠ ِّی  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ َّ َوَج١َّ یَُباهٔی ب٥ُِٜٔ َواہللٔ ٣َا أَِج٠ََش٨َا إَّٔلَّ َذاَک  ًَز أَِخبََرنٔی أَ٪َّ اہللَ  َٓ  

َٜةَ  ٔ ٤ًََِٟلئ  ا

 دعسی ایب امثعؿ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب نب ایب ہبیش، رموحؾ نب دبعازعلسی ایب اعنہم

ےک  اعمفہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک دجسم ںیم وموجد اکی ہقلح ےک اپس ےس زگر وہا وت اہک  م وک سک زیچ ےن اھٹب ا ےہ اوہنں ےن اہک مہ اہلل

ػ ایس ابت ےن اھٹب ا وہا ےہ اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق مہ رصػ ایس ذرک ےک ےئل ےھٹیب ںیہ اوہنں ےن اہک ایک ںیہمت اہلل یک مسق رص



 

 

ےئل ےھٹیب وہےئ ںیہ رضحت اعمفہی ےن اہک ںیم ےن  م ےس مسق یسک دب امگین یک فہج ےس ںیہن یل افر ریمے اقمؾ ف رمہبت فاال وکیئ یھب 

 رمہبت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ احصہب آدیم ر اؽ اہلل ےس ھجم ےس مک دحوثیں وک ایبؿ رکےن فاال ںیہن افر ےب کش اکی

رکاؾ ےک اکی ےقلح یک رطػ رشتفی ےل ےئگ وت رفام ا ںیہمت سک ابت ےن الھٹب ا وہا ےہ احصہب ےن رعض ایک مہ اہلل اک ذرک رکےن افر 

ر مہ رپ اس ےک ذرہعی ااسحؿ رفام ا اس یک اس ابت رپ دمح رکےن ےک ےئل ےھٹیب وہےئ ںیہ ہک اس ےن ںیمہ امالؾ یک دہاتی اطع رفامیئ اف

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک اہلل یک مسق ںیہمت اس ابت ےک العفہ یسک ابت ےن ںیہن اھٹب ا احصہب ےن رعض ایک اہلل یک مسق مہ 

یئ ہکلب ریمے اپس ربجالیئ رصػ ایس ےئیل ےھٹیب ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم  م ےس مسق یسک دبامگین یک فہج ےس ںیہن اوھٹ

 آےئ افر اوہنں ےن ےھجم ربخ دی ہک اہلل رب ازعلت اہمتری فہج ےس رفوتشں رپ رخف رک راہ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، رموحؾ نب دبعازعلسی ایب اعنہم دعسی ایب امثعؿ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اانغتسء یک رثکت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اانغتسء یک رثکت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2361    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ سٌیس، ابوربیٍ ًتکی ح٤از یحٌی ح٤از ب٩ زیس ثابت حرضت اُغ ٣زنی ػحابی رسو٢ اہلل یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ  :  راوی

 ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠

 َ ا٢َ یَِحٌ َٗ  ٕ از ٩ًَِ َح٤َّ ا  ٌّ َتکٔیُّ َج٤ٔی ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٌٔیٕس َوأَبُو اٟزَّبٔی ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ازُ ب٩ُِ َزیِسٕ َحسَّ ٩ًَِ  ی أَِخبََر٧َا َح٤َّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  َٟطُ ُػِحَبْة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٤ُِٟزَنٔیِّ َوکَا٧َِت  ٩ًَِ اِِلََُغِّ ا ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ِّی ثَابٕٔت  ٔن ٠ِٔيی َوإ َٗ ًَلَی  اُ٪  َِ ُی َٟ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ  َوَس٥ََّ٠ 

 ٕ َِٟیِو٦ٔ ٣ٔائََة ٣َزَّة رٔفُ اہللَ فٔی ا ِِ  َِلَِسَت

ی امحد ییحی امحد نب زدی اثتب رضحت ارغ زمین احصیب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ییحی نب ییحی

ک

 

عت

، ہبیتق نب دیعس، اوبرعیب 

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا ریمے دؽ رپ تلفغ آاجیت ےہ ایس فہج ےس ںیم دؿ ںیم  ا رمہبت اہلل ےس 

 اافغتسر رکات وہں۔

ی امحد ییحی امحد نب زدی اثتب رضحت ارغ زمین احصیب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

ک

 

عت

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم اانغتسء یک رثکت

     2362    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ ٛے ػحابہ َکا٦ ٣یں سے حرضت اُغ :  راوی

 ًَ ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُت اِِلََُغَّ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ِ ُط

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُث اب٩َِ ٤ًََُز  ٥َ یَُحسِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟ أَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔلَی ِیطٔ َوَس٠َّ اُض تُوبُوا إ

 ٕ َِٟیطٔ ٣ٔائََة ٣َزَّة ٔ َِٟیِو٦ٔ إ ِّی أَتُوُب فٔی ا إٔن َٓ  اہللٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، رمعف نب رمہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس رضحت ارغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب 

 ہکن ںیم دؿ ںیم  ا رمہبت اس ےس وتہب رکات وہں۔رمع ےن اہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ولوگ اہلل ےس وتہب رکف ویک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، رمعف نب رمہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس رضحت ارغ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ف اافغتسر اک ایبؿذرک داع  :   ابب

 اانغتسء یک رثکت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2363    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ اب٩ ٣ثىی ابوزاؤز ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََاظ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ َحسَّ ُض٥ِ  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ ک٠ُُّ ًَ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َو َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٨َا اب٩ُِ ا

 ٔ َبَة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ُط

 دیبع اہلل نب اعمذ انب ینثم اوبداؤد دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 وبداؤد دبعارلنمح نب دہمی، ہبعشدیبعاہلل نب اعمذ انب ینثم ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اانغتسء یک رثکت ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2364    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس س٠امی٪ ب٩ حیا٪ اب٩ ٤٧ْر، اطخ حٔؽ اب٩ ُیاث ہظا٦ ابوخیث٤ہ زہْر ب٩ رحب،  :  راوی



 

 

 اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ ب٩ حشا٪ ٣ح٤س ب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس يَ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اَ٪ ح و َحسَّ َ٪ ب٩َِ َحیَّ ىٔی ُس٠َامِیَ ٌِ

ثَىٔی أَبُو َخِیثَ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ ح و َحسَّ ُض٥ِ  ىٔی اب٩َِ َُٔیإث ک٠ُُّ ٌِ ِْٔؽ َي ث٨ََا َح ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َس ِٔ َحسَّ ٕب َوا٠َّٟ ُى ٤ََة ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

 َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  سٔ ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ اَ٪  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ َحشَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ُط َحسَّ َّی اہللُ َٟ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ 

زٔبَٔضا َتاَب ا ِِ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ ِب١َ أَِ٪ َتِل٠ُ َٗ ٠َِیطٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َتاَب  ًَ  ہللُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ انب ریمن، اجش صفح انب ایغث اشہؾ اوبہمثیخ زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ 

نب اسحؿ دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےن 

 رج یک رغمب ےس ولطع ےس ےلہپ ےلہپ وتہب رکیل وت اہلل اس یک وتہب وبقؽ رک ںیل ےگ۔ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل امیلسؿ نب ایحؿ انب ریمن، اجش صفح انب ایغث اشہؾ اوبہمثیخ زریہ نب رحب، اامسلیع نب  :  رافی

  ہنعاربامیہ، اشہؾ نب اسحؿ دمحم نب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2365    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ ابو٣ٌاویہ ًاػ٥، ابی ًث٤ا٪ حرضت ابو٣وسی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ًُ  ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اؤَیَة  ٌَ ِی١ٕ َوأَبُو ٣ُ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٍَ ِث٤َاَ٪  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٣ُوَسی 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ  ٔ ِٜبْٔر ١َ ا٨َّٟاُض یَِحَضزُوَ٪ بٔاٟتَّ ٌَ َح َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسرَفٕ  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ ی اہللُ 

َِٟیَص َتِسًُوَ٪ أََػ   ٥ُِ َّٜ ُٔٔش٥ُِٜ إ٧ٔ ًَلَی أَِن وا  ٌُ ُٗو٢ُ ََّل اِرَب ُط َوأ٧ََا أَ َٔ ا٢َ َوأ٧ََا َخ٠ِ َٗ  ٥ُِٜ ٌَ یّبا َوصَُو ٣َ ا ََقٔ ٌّ ٥ُِ َتِسًُوَ٪ َس٤ٔی َّٜ َُائّٔبا إ٧ٔ ٥َّ َوََّل 

َِٟح٨َّ  ٨ُوزٔ ا ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ ٨ِز َٛ ًَلَی  َُّٟک  ِیٕص أَََّل أَزُ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ َة إَّٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ ٠ُِت َحِو٢َ َوََّل  ُ٘ َٓ ١ُِٗ ََّل ٔة  ا٢َ  َٗ بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

َة إَّٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ  َحِو٢َ َوََّل 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف اوباعمفہی اعمص، ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع 
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 رشفع رکد ا وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ولوگں اینپ اجونں رپ فملس ےک اسھت ےھت احصہب ےن دنلب آفاز ےساَّللّ

رتس رکف  م یسک اغبئ  ا رہبے وک ںیہن اکپر رےہ وہ ہکلب  م ا ےن فاےل افر رقبی فاےل وک اکپر رےہ وہ افر فہ اہمترے اسھت ےہ افر 

ا
َ
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َ
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ْ
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َ
ِ زپھ راہ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے دبعاہلل ںیم اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ڑھکا ل

َ
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ِ
ا ي 
َ
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َ
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ْ
ا َح 
َ
نب سیق ایک ںیہمت تنج ےک زخاونں ںیم ےس زخاہن ہن اتبؤں؟ ںیم ےن رعض ایک ویکں ںیہن اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن رفام ا ل

ِ وہک۔
َ
اّلّل
ِ
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َ
َة ِإّل
َ
ا وُقّ
َ
ل
َ
 ف

 نب ایب ہبیش، دمحم نب لیضف اوباعمفہی اعمص، ایب امثعؿ رضحت اوبومیساوبرکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2366    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوسٌیس اطخ حٔؽ ب٩ ُیاث ًاػ٥ :  راوی

ًَأػ   ٩ًَِ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث  ِٔ ٩ًَِ َح ا  ٌّ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َج٤ٔی ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوأَبُو َس ٕ َوإِٔسَح ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٔ َحسَّ  ٧َِحَوظُ ٥ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبدیعس اجش صفح نب ایغث اعمص، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 انب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبدیعس اجش صفح نب ایغث اعمص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2367    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن یزیس ب٩ زریٍ تیِم ابی ًث٤ا٪ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُٓ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسیَحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّیِٔمُّ  ث٨ََا اٟت ٍٕ َحسَّ ىٔی اب٩َِ ُزَریِ ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َحسَّ َُّض٥ِ کَا٧ُوا  ـَ أ٧َ

 ُ ١َ َرُج١ْ ک ٌَ َح َٓ ا٢َ  َٗ ٕة  ُسوَ٪ فٔی ث٨َٔیَّ ٌَ ٥َ َوص٥ُِ َيِؼ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َواہللُ ٣َ ٔ ّة ٧َاَزی ََّل إ ًًََل ث٨َٔیَّ ٤َا  َّ٠

ا٢َ  َٗ ٥ُِ ََّل ت٨َُازُوَ٪ أََػ٥َّ َوََّل َُائّٔبا  َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بَرُ  ِٛ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ أَ ا٢َ یَا أَبَا ٣ُوَسی أَِو یَا  َ٘ َٓ  

ِیٕص أَ  َة إَّٔلَّ َٗ ُٗوَّ ا٢َ ََّل َحِو٢َ َوََّل  َٗ ٠ُُِٗت ٣َا هَٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َِٟح٨َّةٔ  ٔ ا ٨ِز َٛ ًَلَی ک٤َٔ٠َٕة ٩ِ٣ٔ  َک  ُّٟ  بٔاہللٔ  ََّل أَزُ



 

 

اوباکلم لیضف نب نیسح سیدی نب زر،ع یمیت ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ر اؽ اہلل 

 یلص
َ
ُ ف
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
ُ  اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اکی اھگیٹ رپ ھڑھ رےہ ےھت اکی صخش ےن رہ اھکیئ رپ ھڑےتھ وہےئ دنلب آفاز ےس ل

َ
اّلّل

 انہک رشفع رکد ا وت اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م رہبے  ا اغبئ وک ںیہن اکپر رےہ وہ رھپ اے اوبومیس  ا
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
اے دبعاہلل  أ

نب سیق رفام ا افر اراشد رفام ا ہک ںیم ںیہمت تنج ےک زخاےن یک ربخ ہن دفں ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ وکاسن ےہ آپ 

ِ ۔
َ
اّللّ
ِ
ا ي 
َ
َة ِإّل
َ
ا وُقّ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
ا َح 
َ
 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ل

 ؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباکلم لیضف نب نیسح سیدی نب زر،ع یمیت ایب امثع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2368    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز ابوًث٤ا٪ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ َّی و َحسَّ ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَسی 

ََٓذََکَ ٧َِحَوظُ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ہللُ 

دمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبامثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےک رمہاہ ےھت ابح  دحثی ابمرہک ایس رطح ذموکر ےہ۔

 رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبامثعؿ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2369    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 خ٠ٕ ب٩ ہظا٦ ابو ربیٍ ح٤از ب٩ زیس ایوب ابی ًث٤ا٪ حرضت ابو٣وسی :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٍٔ ٕ َوأَبُو اٟزَّبٔی ُٕ ب٩ُِ صَٔظا٦ ث٨ََا َخ٠َ ٍَ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَبٔی ٣ُوَسی 

َّی  ًَأػ٥ٕ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َسرَفٕ   اہللُ 

فلخ نب اشہؾ اوب رعیب امحد نب زدی اویب ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی رفس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک 



 

 

 رمہاہ ےھت ابح  دحثی ابمرہک اعمص یک رطح ذرک یک۔

  رعیب امحد نب زدی اویب ایب امثعؿ رضحت اوبومیسفلخ نب اشہؾ اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2370    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ث٘فی خاٟس حذاء ابی ًث٤ا٪ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا فٔیُّ َحسَّ َ٘ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا اٟثَّ ث٨ََا إِٔسَح ٨َّا ٣َ و َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ ی ٣ُوَسی 

 ُٛ ٔلَی أََحٔس ُب إ َّٟٔذی َتِسًُو٧َطُ أََِقَ ا٢َ ٓٔیطٔ َوا َٗ َِٟحٔسیَث َو ََٓذََکَ ا  ٕ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َُزَاة ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َػل ُٛ ٙٔ َراح٠َٔٔة أََحٔس ُ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٨ًُ

َة إَّٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ َِٟیَص فٔی َحٔسیثٔطٔ ذَِٔکُ ََّل َحِو٢َ َوََّل   َو

ؼ نب اربامیہ یفقث اخدل ذحاء ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ اکی زغفہ ںیم ر اؽ اہلل یلص ااحس

اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ ےھت رھپ ایس رطح دحثی رفاتی یک اس ںیم ہی یھب رفام ا ےسج  م اکپر رےہ وہ فہ اہمتری  ااری یک رگدؿ ےس 

ِ( اک ذرک ںیہن ےہ۔یھب اہمترے ز ادہ زن
َ
اّلّل
ِ
ا ي 
َ
َة ِإّل
َ
ا وُقّ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
ا َح 
َ
 دکی ےہ افر اؿ یک دحثی ںیم )ل

 ااحسؼ نب اربامیہ یفقث اخدل ذحاء ایب امثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 آہتسہ آفاز ےس ذرک رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2371    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١ ًث٤ا٪ اب٩ ُیاث ابوًث٤ا٪ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إِٔسحَ  ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َوصَُو اب٩ُِ َُٔیإث َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ َحسَّ

ًَلَی ک٤َٔ٠َةٕ  َک  ُّٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََّل أَزُ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ زٔیِّ  ٌَ ٨ُوزٔ  اِِلَِط ُٛ  ٩ِ٣ٔ ٕ ٨ِز َٛ ًَلَی  ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّٔة أَِو  ٨ُوزٔ ا ُٛ  ٩ِ٣ٔ

َة إَّٔلَّ بٔاہللٔ  ُٗوَّ ا٢َ ََّل َحِو٢َ َوََّل  َ٘ َٓ ٠ُِت بَلَی  ُ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ   ا

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم امثعؿ انب ایغث اوبامثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 



 

 

 ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا ایک ںیم ںیہمت تنج ےک زخاونں ںیم ےس اکی ہملک یک ربخ ہن دفں  ا رفام ا تنج ےک زخاونں ںیم ےس اکی اہلل

ِ( ےہ۔
َ
اّلّل
ِ
ا ي 
َ
َة ِإّل
َ
ا وُقّ
َ
ل
َ
َؽ ف
ْ
ا َح 
َ
 زخاےن یک ںیم ےن رعض ایک ویکں ںیہن آپ ےن رفام ا فہ )ل

 امثعؿ انب ایغث اوبامثعؿ رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داعؤں افر انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں افر انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2372    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبْر حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٔ َحسَّ َِٟدِْر ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  بََر٧َا ا٠َِّٟیُث 

٤ِِّ٠ًَىٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٕ أ٧َ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ١ُِٗ ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ًَاّئ أَِزًُو بٔطٔ فٔی َػًَلتٔی  ی زُ

اُرِٔفِ لٔی ٣َ ا٠َُّٟض٥َّ  َٓ ٧ُوَب إَّٔلَّ أ٧ََِت  رٔفُ اٟذُّ ِِ ثّْٔرا َوََّل َي َٛ ُٗتَِیَبُة  ا٢َ  َٗ بّْٔرا َو َٛ ٔسی ُه٤ّ٠ِا  ِٔ ِّی َه٤ِ٠َُت َن ٔن ّة ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَک َواِرَح٤ِىٔی إ رٔفَ ِِ

ُٔوُر اٟزَّحٔی٥ُ  َِ ِٟ ََّک أ٧ََِت ا  إ٧ٔ

ت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب ریبح رضح

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ےھجم ایسی داع میلعت دںی ےسج ںیم اینپ امنز ںیم اماگن رکفں آپ یلص
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تہب ز ادہ ملظ ایک افر ریتے  اا انگوہں وک اعمػ رکےن فاال وکیئ ںیہن سپ اےنپ اپس ےس ریمی ترفغت رفام افر ھجم رپ رمح رفام ےب 

 کش وت یہ اعمػ رکےن فاال اہنتی رہمابؿ ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب ریبح رضحت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں افر انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2373    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج



 

 

ابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابی حبیب، ابی جبْر حرضت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَ  ٔ أَِخبَر٧ََا  اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َِٟحارٔٔث  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ اُظ َو ِخبََرنٔی َرُج١ْ َس٤َّ

ا٢َ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ  َٗ  َٙ ی سِّ و٢ُ إٔ٪َّ أَبَا برَِکٕ اٟؼِّ َ٘ أؾ َي ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ   ٍَ َّطُ َس٤ٔ ٔ أ٧َ َِٟدِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا َّی اہللُ  ٤ِِّ٠ًَىٔی یَا  َػل  ٥َ

ا٢َ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ًَاّئ أَِزًُو بٔطٔ فٔی َػًَلتٔی َوفٔی بَِیًٔی ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ا٠َِّٟیٔث  ثّْٔراَرُسو٢َ اہللٔ زُ َٛ  ُه٤ّ٠ِا 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریبج رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض

رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ایسی داع 
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 اھکسںیئ ےسج ںیم اینپ امنز ںیم افر اےنپ رھگ ںیم اماگن رکفں رھپ ایس رطح دحثی ابمرہک رفاتی یک نکیل اس ںیم 

 اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، ایب ریبج رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمداعؤں افر انپ

     2374    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ابوَکیب ابی برک اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُى ِٔلَبٔی ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَائَٔظَة أَ٪َّ  َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اََّل َحسَّ َٗ برَِکٕ 

ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  إٔن َٓ ُض٥َّ  َوأت ا٠َّٟ ًَ ٥َ کَاَ٪ یَِسًُو بَٔضُؤََّلٔئ اٟسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًََذأب ا٨َّٟارٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل   ٓٔت٨َِٔة ا٨َّٟارٔ َو

ِْقٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ  َٔ ِٟ ِِٟٔىَی َو٩ِ٣ٔ رَشِّ ٓٔت٨َِةٔ ا ٔ َو٩ِ٣ٔ رَشِّ ٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ا٢ٔ ا٠َُّٟض٥َّ َوٓٔت٨َِٔة ا جَّ ٤َِٟٔشیٔح اٟسَّ  ٓٔت٨َِةٔ ا

َِٟدَلایَا ٠ِٔيی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ِّٙ َ ٔ َو٧ ِٟبََرز ٠ِٔخ َوا ٧َٔص َوبَأًِس بَِیىٔی َوبََِْن  أُِش١ِ َخَلایَاَی ب٤َٔأئ اٟثَّ ِوَب اِِلَبَِیَف ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِیَت اٟثَّ َّ٘ ٤َا َن َٛ

 ِٟ َِٟضَز٦ٔ َوا ََٜش١ٔ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل إٔن َٓ زٔٔب ا٠َُّٟض٥َّ  ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ ًَِسَت بََِْن ا ٤َا بَا َٛ ٔ َخَلایَاَی  َز٦ ِِ ٤َ ِٟ  ٤َأِث٥َٔ َوا

ایب رکب انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی 

اؿ داعؤں ےس داع اماگن رکےت ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس منہج ےک ہنتف افر منہج ےک ذعاب افر ربق ےک ہنتف افر ربق ےک ذعاب افر امؽ ف 

ےک ہنتف یک ربایئ ےس انپہ اماتگن وہں افر ںیم ھجت ےس حیسم داجؽ ےک ہنتف یک ربایئ ےس انپہ اماتگن دفتل ےک ہنتف ےک رش ےس افر گنت دیتس 

وہں اے اہلل ریمی اطخؤں وک ربػ افر افولں ےک اپین ےس دوھ ڈاؽ افر ریمے دؽ وک اطخؤں ےس اس رطح اصػ رک دے اسیج ہک 



 

 

ی اطخؤں ےک درایمؿ اینت دفری رفام دے ینتج دفری وت ےن وت ےن دیفس ڑپکے وک لیم لیچک ےس اصػ رکد ا ےہ ریمے افر ریم

 رشمؼ فرغمب ےک درایمؿ رفامیئ ےہ اے اہلل ںیم ھجت ےس یتسس افر ڑباھےپ افر انگہ افر رقض ےس انپہ اماتگن وہں۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش اوبرکبی ایب رکب انب ریمن، اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں افر انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2375    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، ہظا٦ :  راوی

 َ ث ٔ و َحسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٍْ اؤَیَة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ  ٨َاظ أَبُو َُکَ

 اوبرکبی اوباعمفہی فعیک، اشہؾ یہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 اوبرکبی اوباعمفہی فعیک، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اعزج افر یتسس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اعزج افر یتسس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2376    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟکیحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، س٠امی٪ تیِم حرضت ا :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص بِ  َِّیِٔمُّ َحسَّ ُ٪ اٟت ا٢َ َوأَِخبََر٧َا ُس٠َامِیَ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ُ ٣َأٟٕک 

ِّی أَ  ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ ٔ اہللُ  بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ِٟبُِد١ٔ َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ  ٔ َوا َِٟضَز٦ ُِٟحبِٔن َوا ََٜش١ٔ َوا ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ًُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

٤َ٤َِٟأت  ٤َِِٟحَیا َوا  َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا

 رکےت ےھت اے ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل رفام ا

اہلل ںیم ھجت ےس اعزج وہےن یتسس زبدیل ڑباھےپ افر لخب ےس انپہ اماتگن فنہ افر ںیم ھجت ےس ذعاب ربق زدنیگ افر ومت یک آزاموشئں 

 ےس انپہ اماتگن وہں۔



 

 

 ییحی نب اویب، انب ہیلع، امیلسؿ یمیت رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اعزج افر یتسس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2377    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت٤ز تیِم ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوکا١٣ یزیس ب٩ زریٍ ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌ :  راوی

تَ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ًِلَی َحسَّ َ ًَِبسٔ اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍٕ ح و َحسَّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص و َحسَّ َِّیِٔمِّ  ٩ًَِ اٟت ص٤َُا  ٤ْٔز لِٔکَ

 ٔ ٥َ ب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َ٤َِٟأت ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤َِِٟحَیا َوا ِوُُٟط َو٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة ا َٗ َِٟیَص فٔی َحٔسیثٔطٔ   ٤ِٔث٠ٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ َیزٔیَس 

 اوباکلم سیدی نب زر،ع دمحم نب دبعاالیلع رمتعم یمیت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی ابمرہک رفاتی

 دنیگ افر ومت یک آزامشئ اک ذرک ںیہن ےہ۔رکےت ںیہ ہک نکیل اس دحثی ںیم ز

 اوباکلم سیدی نب زر،ع دمحم نب دبعاالیلع رمتعم یمیت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیماعزج افر یتسس

     2378    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًل اب٩ ٣بارک س٠امی٪ تیِم، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٔئ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ٣َُباَر  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ٕک 

ِٟبُِد١ٔ  َصا َوا َذ ٩ِ٣ٔ أَِطَیاَئ َذََکَ وَّ ٌَ َّطُ َت  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اوبرکبی دمحم نب الع انب ابمرک امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 یسک زیچ ےس امیگن سج ںیم لخب اک یھب ذرک ایک۔

 اوبرکبی دمحم نب الع انب ابمرک امیلسؿ یمیت، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اعزج افر یتسس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2379    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبسی بہز ب٩ اسس ًِم ہارو٪ اًور طٌیب ب٩ حباب حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ِٟحَ  َحسَّ ِیُب ب٩ُِ ا ٌَ ث٨ََا ُط ًَِوُر َحسَّ َ ث٨ََا َصاُروُ٪ اِِل ُّ َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ُ ب٩ُِ أََسٕس ا ث٨ََا بَِضز ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِبَحأب 

ِّی أَ  ٔن ًََوأت ا٠َُّٟض٥َّ إ ٥َ یَِسًُو بَٔضُؤََّلٔئ اٟسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ََٜش١ٔ َوأَِرَذ٢ٔ أ٧ََٕص  ِٟبُِد١ٔ َواِل ًُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا

٤َ٤َِٟأت  ٤َِِٟحَیا َوا ٔ َوٓٔت٨َِٔة ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو ٤ُز ٌُ ِٟ  ا

اوبرکب نب انعف دبعی زہب نب ادس یمع اہرفؿ اتور بیعش نب ةحب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

اماگن رکےت ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس لخب یتسس افر ادڑیھ رمع ذعاب ربق افر زدنیگ ف ومت ےک ہنتف ےس انپہ فملس اؿ داعؤں ےس داع 

 اماتگن وہں۔

 اوبرکب نب انعف دبعی زہب نب ادس یمع اہرفؿ اتور بیعش نب ةحب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2380    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، سِم ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  اویر

 ٔ ٩ًَِ أَب ثَىٔی ُسَِمٌّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ اَحسَّ ٨َّٟٔيیَّ ی َػأٟٕح 

ًَِس  َ أئ َو٩ِ٣ٔ َط٤َاَتةٔ اِِل َ٘ أئ َو٩ِ٣ٔ َزَرٔک اٟظَّ ـَ َ٘ ِٟ ذُ ٩ِ٣ٔ ُسؤئ ا وَّ ٌَ ٥َ کَاَ٪ َیَت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟبًَلٔئ َػل أئ َو٩ِ٣ٔ َجِضٔس ا

ِّی زِٔزُت َواحَٔسّة ٨ِ٣َٔضا َیاُ٪ أَُطکُّ أَن ِٔ ا٢َ ُس َٗ ٤ًَِْزو فٔی َحٔسیثٔطٔ  ا٢َ  َٗ 

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، یمس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رمعف اندق

 ربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن افر دونمشں ےک وخش وہےن افر تخس آزاامشئ ےس انپہ امےتگن ےھت۔

 اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، یمس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2381    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، حارث ب٩ يٌ٘وب ب٩ ًبساہلل برس ب٩ سٌیس سٌس  :  راوی

 ب٩ ابی وٗاؾ حرضت خوٟہ ب٩ حٜی٥ س٠ی٤ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََ  َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  َٟطُ أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح َوا٠َّٟ ا ٣َُح٤َّ

ُت َس  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ٌٔیٕس َي ٍَ برُِسَ ب٩َِ َس َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ ِبٔس اہللٔ َحسَّ ًَ وَب ب٩َِ  ُ٘ ٌِ وَب أَ٪َّ َي ُ٘ ٌِ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ َي ُ٘ ا إؾ َي َّٗ َس ب٩َِ أَبٔی َو و٢ُ ٌِ

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َة َت ٤٠َٔیَّ ٜٔی٥ٕ اٟشُّ ََٟة ب٨َِٔت َح ُت َخِو ٌِ ا٢َ أًَُوذُ َس٤ٔ َٗ ٩ِ ٧َز٢ََ ٨ِ٣َزَّّٔل ث٥َُّ 

َّی یَزِ  ُظ َطِیْئ َحً ٥َِٟ َيرُضَّ  َٙ أت ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا َخ٠َ ا٣َّ َٔک بٔک٤َٔ٠َأت اہللٔ اٟتَّ  َتٔح١َ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ ذَٟ

ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، سیدی نب ایب بیبح، احرث نب وقعیب نب دبعاہلل رسب نب دیعس دعس نب ایب فاقص رضحت وخہل 

 ہگج چنہپ رک نب میکح ہمیلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک ہی اراشد رفامےت وہےئ انس سج آدیم ےن یسک

( سپ ںیم اہلل ےک املکت اتہم ےک اسھت رہ ولخمؼ ےک رش ےس انپہ اماتگن
َ
ق

لَ َ

 

ح

ا 
َ
اِت نِمْ رَّشِ م َ

ّ
ام
َ
ّ

 

ِ اا
َ
ِمَااِت اّلّل

ل
َ
ک
ِ
ت 

ُع ُذ 
َ
 وہں زپھ ایل وت اےس )أ

 اس ہگج ےس ےنلچ کت وکیئ یھب زیچ اصقنؿ ہن  اچنہےئ یگ۔

ثیل، سیدی نب ایب بیبح، احرث نب وقعیب نب دبعاہلل رسب نب دیعس دعس نب ایب فاقص ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب رحم،  :  رافی

 رضحت وخہل نب میکح ہمیلس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 دب یبیصن ےک اپےن ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم ربی دقتری افر

     2382    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ابوكاہز اب٩ وہب، ہارو٪ ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یزیس ب٩ ابی حبیب، حارث ب٩  :  راوی

ب٩ ابی وٗاؾ س٤٠ہ حرضت خوٟہ ب٨ت حٜی٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  يٌ٘وب يٌ٘وب ب٩ ًبساہلل ب٩ اطخ برس ب٩ سٌیس سٌس

 س٠ی٤ہ

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ُى َٟٔضاُروَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ َوصِٕب َوا٠َّٟ ص٤َُا  ٔ لِٔکَ اصٔز ٖٕ َوأَبُو اٟلَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ا٢َ َوأَِخبََر٧َا  و َحسَّ َٗ اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب 



 

 

َِٟحا ٤ِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اِِلََطخِّ ًَ وَب ب٩ِٔ  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ثَاُظ  وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ َِٟحارَٔث ب٩َِ َي ٩ًَِ رٔٔث أَ٪َّ َیزٔیَس ب٩َِ أَبٔی َحبٔیٕب َوا  

ِت َرُسو٢َ ا ٌَ ََّضا َس٤ٔ ٤٠َٔیَّةٔ أ٧َ ٜٔی٥ٕ اٟشُّ ََٟة ب٨ِٔٔت َح ٩ًَِ َخِو إؾ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَبٔی َو ٌِ ٩ًَِ َس ٌٔیٕس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ برُِسٔ ب٩ِٔ َس َّی اہللُ  ہللٔ َػل

َّطُ  َٓإ٧ٔ  َٙ أت ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا َخ٠َ ا٣َّ ١ِ أًَُوذُ بٔک٤َٔ٠َأت اہللٔ اٟتَّ ُ٘ ٠َِی َٓ ٥ِ ٨ِ٣َزَّّٔل  ُٛ و٢ُ إَٔذا ٧َز٢ََ أََحُس ُ٘ َّی َیزَِتح١َٔ ٨ِ٣ٔطُ  َي ُظ َطِیْئ َحً  ََّل َيرُضُّ

ہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، احرث نب وقعیب وقعیب نب اہرفؿ نب رعمفػ، اوباطرہ انب فبہ، اہرفؿ دبعا

دبعاہلل نب اجش رسب نب دیعس دعس نب ایب فاقص ہملس رضحت وخہل تنب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہمیلس ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن 

 ی یسک ہگج

 

(  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس بج  م ںیم ےس ک
َ
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لَ َ
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 اتہک ےہ وت اس ہگج ےس رفاہن وہےن کت وکیئ زیچ اےس اصقنؿ ہن  اچنہےئ ےکس یگ۔

اہرفؿ نب رعمفػ، اوباطرہ انب فبہ، اہرفؿ دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، سیدی نب ایب بیبح، احرث نب وقعیب  :  رافی

 وقعیب نب دبعاہلل نب اجش رسب نب دیعس دعس نب ایب فاقص ہملس رضحت وخہل تنب میکح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہمیلس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن 

     2383    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥ ذٛوا٪ ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  َواَ٪ أَبٔی َػأٟٕح  ِٛ ٩ًَِ َذ ٜٔی٥ٕ  َُ ب٩ُِ َح ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ وُب َو ُ٘ ٌِ ا٢َ َي ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ َُّط  صَُزیَِزَة أ٧َ

٠َُِٗت حَْٔن أ٣ََِش  ِو  َٟ ا٢َ أ٣ََا  َٗ َِٟبارَٔحَة  ََٟسَُِتىٔی ا ٕب  ًَِْقَ َٟ٘ٔیُت ٩ِ٣ٔ  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ِیَت أًَُوذُ بٔک٤َٔ٠َأت اہللٔ َوَس٠َّ

أت ٩ِ٣ٔ رَشِّ  ا٣َّ َک اٟتَّ ٥ِ َترُضَّ َٟ  َٙ   ٣َا َخ٠َ

وقعیب اقعقع نب میکح ذوکاؿ اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

ارگ وت اشؾ یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم رات وھچب ےن اکٹ ایل آپ یلص اہلل ہیلع فملس آپ ےن رفام ا 

( زپھ اتیل وت ںیہمت ہی فیلکت ہن  اچنہات۔
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 وقعیب اقعقع نب میکح ذوکاؿ اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ربی دقتری افر دب یبیصن ےک اپےن ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2384    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٔا٪ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًیسی ب٩ ح٤از ٣َصی ٟیث، یزیس ب٩ ابی حبیب، جٌرف يٌ٘وب ابوػاٟح ًل :  راوی

 ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ َج ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ أَبٔی َحبٔیٕب  یُّ أَِخبََرنٔی ا٠َِّٟیُث  ٤َِِٟٔصٔ ٕ ا از ثَىٔی ًٔیَسی ب٩ُِ َح٤َّ َٟطُ أَ٪َّ أَبَا و َحسَّ َّطُ َذََکَ  وَب أ٧َ

ٍَ أَبَ  َُّط َس٤ٔ اَ٪ أَِخبََرُظ أ٧َ َٔ ْب ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ َوصِٕب َػأٟٕح ٣َِولَی ََُل ًَِْقَ ََٟسَُِتىٔی  ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ وَُّل  ُ٘  ا صَُزیَِزَة َي

یسیع نب امحد رصمی ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رفعج وقعیب اوباصحل افطعؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ر ح ےہ۔ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ
کی غ
 ےھجم وھچب ےن ڈس ایل ابح  دحثی ابمرہک انب فبہ 

 یسیع نب امحد رصمی ثیل، سیدی نب ایب بیبح، رفعج وقعیب اوباصحل افطعؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم اےت

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2385    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب ابزاہی٥، ًث٤ا٪ اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ٨٣ؼور سٌس ب٩ ًبیسہ حرضت بزاء ب٩ ًاز ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ِث٤َاَ٪  ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ

ًَازٕٔب  ِٟبََراُئ ب٩ُِ  ثَىٔی ا سٔ ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس َک  ٨ِ٣َُؼوٕر  ٌَ َح ـِ ا٢َ إَٔذا أََخِذَت ٣َ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ِّی أَِس٤ِ٠َُت َوِجهٔی إ ٔن ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ إ َک اِِلَی٩ٔ٤َِ ث٥َُّ  ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍِ ٔ ٔ ث٥َُّ اِؿَلح ًَلة ِ ُوُؿوئََک ٠ٟٔؼَّ أ َتَوؿَّ َِٟیَک َٓ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی إ وَّ َٓ َِٟیَک َو

َٜٔتابَٔک َوأَ  ٔ َِٟیَک آ٨ِ٣َُت ب ٔ َِٟیَک ََّل ٠ِ٣ََحأَ َوََّل ٨ِ٣ََحا ٨ِ٣َٔک إَّٔلَّ إ ٔ َِٟیَک َرَُِبّة َوَرصَِبّة إ ٔ َّٟٔذی َِٟحأُِت َهِضزٔی إ َِٟت َوب٨َٔبٔیَِّک ا َّٟٔذی أ٧َِزَ ا

َِٟی٠َتَٔک ٣ُتَّ َوأ٧ََِت  إِٔ٪ ٣ُتَّ ٩ِ٣ٔ  َٓ ٣َٔک  ٠ُِض٩َّ ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ لَِکَ ٌَ ٠ُِت  أَِرَس٠َِت َواِج ُ٘ َٓ ص٩َُّ  زَِّزتُُض٩َّ ِٔلَِسَتِذَٔکَ ا٢َ رَفَ َٗ ةٔ  ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی ا

َّٟٔذی أَِرَس٠َِت  ١ُِٗ آ٨ِ٣َُت ب٨َٔبٔیَِّک ا ا٢َ  َٗ َّٟٔذی أَِرَس٠َِت   آ٨ِ٣َُت بَٔزُسؤَٟک ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب
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 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2386    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل اب٩ ازری حؼْن سٌس ب٩ ًبیسہ حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل :  راوی

ُت حَُؼ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ىٔی اب٩َِ إِٔزرٔیَص  ٌِ ِبُس اہللٔ َي ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ ًُبَِیَسَة  ٌِ ٩ًَِ َس ِی٨ّا 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔضَ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  َِٟحٔسیٔث ََُِْر أَ٪َّ ٨ِ٣َُؼوّرا أََت٥ُّ َحٔسیّثا َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث حَُؼِْٕن َوإِٔ٪ ا َذا ا

 أَِػَبَح أََػاَب َخِّْرا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل انب ادری نیصح دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 ابمرہک رفاتی یک ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ ہک ارگ ربص رکف ےگ وت ریخ یہ اپؤ ےگ۔ ےس ایس رطح دحثی

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دبعاہلل انب ادری نیصح دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2387    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز طٌبہ، اب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ ٤ًزو ب٩ ٣زہ سٌس ب٩ ًبیسہ حرضت بزاء ب٩ ًازب رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ًَبِ حَ  ث٨ََا  إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل سَّ َٗ ُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوأَبُو َزاُوَز 

َس ب٩َِ ًُبَِیَسَة یَُحسِّ  ٌِ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َّی اہللُ َحسَّ ًَازٕٔب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ُث 

َِٟیَک  ٔ ٔسی إ ِٔ و٢َ ا٠َُّٟض٥َّ أَِس٤ِ٠َُت َن ُ٘ طُ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ أَِ٪ َي ٌَ َح ـِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َََز َرُجًّل إَٔذا أََخَذ ٣َ َِٟحأُِت ًَ َِٟیَک َوأَ ٔ ِضُت َوِجهٔی إ َوَوجَّ

 َٓ َِٟیَک َو ٔ َٜٔتابَٔک اَهِضزٔی إ ٔ َِٟیَک آ٨ِ٣َُت ب ٔ َ َوََّل ٨ِ٣ََحا ٨ِ٣َٔک إَّٔلَّ إ َِٟیَک ََّل ٠ِ٣ََحأ ٔ َِٟیَک َرَُِبّة َوَرصَِبّة إ ٔ ِؿُت أ٣َِزٔی إ َِٟت وَّ َّٟٔذی أ٧َِزَ

 ٔ إر فٔی َحسٔیث ٥ِ یَِذَُکِ اب٩ُِ َبظَّ َٟ ٔ َو ة ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی ا َٓإِٔ٪ ٣َاَت ٣َاَت  َّٟٔذی أَِرَس٠َِت   طٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َوبَٔزُسؤَٟک ا

دمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، انب اشبر دبعارلنمح رمعف نب رمہ دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 
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ِة( زپوہ اے اہلل ںیم ےن اینپ اجؿ ریتے رپسد یک افر ںیم ےن اےنپ رہچے وک ریتی رطػ اّل
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وتمہج ایک افر ںیم ےن اینپ تشپ ریتی انپہ ںیم دے افر ںیم ےن اانپ اعمہلم رتبغ افر وخػ ےس ریتے رپسد ایک انپہ افر اجنت یک ہگج 

ب رپ اامیؿ ال ا وج وت ےن انزؽ یک افر ریتے ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ ال ا ےسج وت ےن ریتے  اا وکیئ ںیہن ںیم ریتی اتک

 اجیھب ےہ سپ ارگ فہ آدیم رم ایگ وت رطفت رپ رما افر انب اشبر ےن اینپ دحثی ںیم رات اک ذرک ںیہن ایک۔

 ہ دعس نب دیبعہ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، اوبداؤد ہبعش، انب اشبر دبعارلنمح رمعف نب رم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2388    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابواَّلحوؾ ابواسحاٚ حرضت بزا ب٩ ًازب :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

٥َ َٟٔزُج١ٕ یَا  َّٟٔذی أَِرَس َوَس٠َّ ا٢َ َوب٨َٔبٔیَِّک ا َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ أطَک ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  ٔلَی رٔفَ إِٔ٪ ٣ُتَّ ٩ِ٣ٔ ًَُٓلُ٪ إَٔذا أََویَِت إ َٓ ٠َِت 

ةٔ َوإِٔ٪ أَِػَبِحَت أََػِبَت َخِّْرا ٔٔرِطَ ِٟ ًَلَی ا  َِٟی٠َتَٔک ٣ُتَّ 



 

 

ربا نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی آدیم ےس رفام ا اے الفں بج وت  ییحی نب ییحی، اوباالوحص اوبااحسؼ رضحت

اےنپ رتسب یک رطػ آےئ ابح  دحثی رمعف نب رمہ یک رطح ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک افر ریتے یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ اامیؿ ال ا ےسج وت 

 فاعق وہیگ افر ارگ حبص یک وت الھبیئ اپےئ اگ۔ےن اجیھب ےہ سپ ارگ وت ایس رات وفت وہایگ وت رطفت رپ ےھجت ومت 

 ییحی نب ییحی، اوباالوحص اوبااحسؼ رضحت ربا نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2389    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ حرضت بزا ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ًَازٕٔب َحسَّ ِٟبََراَئ ب٩َِ  ٍَ ا َُّط َس٤ٔ َٙ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ُة 

٥ِ یَِذَُکِ َوإِٔ٪ أَِػَبِحَت أََػبِ  َٟ ٥َ َرُجًّل ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل أ٣َََز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُ٘  َت َخِّْراَي

 اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ رضحت ربا نب

 فملس ےن اکی آدیم وک مکح د ا ابح  دحثی ایس رطح ےہ نکیل اس ںیم ارگ وت ےن حبص یک وت الھبیئ اپےئ اگ ذموکر ںیہن۔

 ٰیل ہنعانب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2390    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساہلل ب٩ ابی سرف ابی برک ب٩ ابو٣وسی ، حرضت بزاء ب٩ ًازبًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ طٌبہ، ً :  راوی

٩ًَِ أَ  رَفٔ  ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی اٟشَّ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِٟبََرأئ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ ا بَی برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی 

َّی اہللُ  َى ا٨َّٟٔيیَّ َػل َ٘ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بٔاِس٤َٔک أَِحَیا َوبٔاِس٤َٔک أ٣َُوُت َوإٔذَا اِستَِی َٗ طُ  ٌَ َح ـِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أََخَذ ٣َ ًَ َِٟح٤ُِس   ا٢َ ا َٗ  

َِٟیطٔ ا٨ُُّٟظوُر  ٔ َس ٣َا أ٣ََاَت٨َا َوإ ٌِ َّٟٔذی أَِحَیا٧َا َب  ِ ا

 ایب رکب نب اوبومیس ، رضحت رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن دیبع اہلل نب اعمذ ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس
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 رمےن ےک دعب زدنیگ اطع یک افر ایس یک رطػ اانھٹ ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ہبعش، دبعاہلل نب ایب رفس ایب رکب نب اوبومیس ، رضحت رباء نب اعزب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2391    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سر طٌبہ، خاٟس ًبساہلل ب٩ حارث حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہً٘بہ ب٩ ٣رک٦ ًِم ابوبرک ب٩ ٧آٍ ٨ُ :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ُّ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ِمِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  َحسَّ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َخأٟٕس 

 ٩ًَِ ُث  َِٟحارٔٔث یَُحسِّ ا ا َّٓ ٔسی َوأ٧ََِت َتَو ِٔ َت َن ِ٘ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َخ٠َ َٗ ُط  ٌَ َح ـِ َُّط أ٣َََز َرُجًّل إَٔذا أََخَذ ٣َ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ ََٟک ٤َ٣َاتَُضا ًَ َصا 

ِّی أَِسأََُٟک ا ٔن ََٟضا ا٠َُّٟض٥َّ إ اُرِٔفِ  َٓ َضا  ِوَضا َوإِٔ٪ أ٣ََتَّ َٔ َٓاِح َت صََذا ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ َو٣َِحَیاَصا إِٔ٪ أَِحَیِیَتَضا  ٌِ َٟطُ َرُج١ْ أََس٤ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ آَٔیَة  ٌَ ِٟ

 ًَ ٍٕ فٔی رَٔوایَتٔطٔ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٧َآ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ ٩ِ٣ٔ ٤ًََُز ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٩ِ٣ٔ َخِْر َ٘ َٓ ٥ِ َٟ َِٟحارٔٔث َو ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ِ

ُت  ٌِ  یَِذَُکِ َس٤ٔ

ؾ یمع اوبرکب نب انعف دنغر ہبعش، اخدل دبعاہلل نب احرث رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ ےن ہبقع نب ہمر
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یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رےھک وت افحتظ رفام افر ارگ وت اےس ومت دے وت اعمػ رفام اے اہلل ںیم ھجت ےس اعتیف اماتگن وہں وت انب رمع ر

اکی آدیم ےن وپاھچ ایک آپ ےن ہی دحثی رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  ین وت اوہنں ےن اہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رتہب 

 ر اؽ اہلل ےس  ین۔

 ٰیل ہنعہبقع نب ہمرؾ یمع اوبرکب نب انعف دنغر ہبعش، اخدل دبعاہلل نب احرث رضحت انب رمع ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2392    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ ا :  راوی

 َ ا٢َ کَاَ٪ أَبُو َػأٟٕح َیأ٣ُِز٧َُا إَٔذا أََراَز أََحُس٧ َٗ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ طٔ َحسَّ ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍَ ٔ َلح ـِ ا أَِ٪ ی٨ََا٦َ أَِ٪ َي

و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ اٟ ُ٘ َِٟحبِّ َوا٨ََّٟوی اِِلَی٩ٔ٤َِ ث٥َُّ َي َٙ ا ٔ اٟ َٓ ٔوی٥ٔ َرب٨ََّا َوَربَّ ک١ُِّ َطِیٕئ  ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ ٤َاَوأت َوَربَّ اِِلَِرٔق َوَربَّ ا شَّ

أ٪ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ک١ُِّ َطِیٕئ أ٧ََِت آخْٔذ ب٨َٔأػَیتٔطٔ ا٠َّٟضُ  َٗ ِٟرُفِ ٔ َواِْل٧ِٔحٔی١ٔ َوا ِوَراة َ َو٨ِ٣ُز٢َٔ اٟتَّ ِب٠ََک ٥َّ أ٧ََِت اِِل َٗ ٠ََِٓیَص   ٢ُ وَّ

٠َِیَص زُ  َٓ َِٟباك٩ُٔ  َک َطِیْئ َوأ٧ََِت ا َٗ ِو َٓ ٠ََِٓیَص  اصٔزُ  َسَک َطِیْئ َوأ٧ََِت اٟوَّ ٌِ ٠َِیَص َب َٓ ٨َّا َطِیْئ َوأ٧ََِت اِْلَٔخُ  ًَ ٔف  ِٗ و٧ََک َطِیْئ ا

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ِْقٔ َوکَاَ٪ َیزِؤی َذَٟٔک  َٔ ِٟ ی٩َِ َوأ٨َٔ٨َُِا ٩ِ٣ٔ ا ٥َ اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  َة 

زریہ نب رحب، رجری، لیہس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رف اتی ےہ ہک مہ ںیم ےس بج وکیئ  اےن اک ارادہ 
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 اے اہلل آامسونں ےک رب افر رہ زیچ ےک رپفرداگر
ِ
ر 
ْق
نْفَ

داےن افر یلھٹگ وک اھپڑےن فاےل وت وتراۃ الیجن افر رفاقؿ وک انزؽ رکےن  نِمْ ا

وکیئ  فاال وہ ںیم رہ زیچ ےک رش ےس ریتی انپہ اماتگن وہں وت یہ اس یک اشیپین وک ڑکپےن فاال ےہ اے اہلل وت یہ ااسی افؽ ےہ وج ھجت ےس ےلہپ

ر وت یہ اظرہ ےہ ریتے افرپ وکیئ زیچ ںیہن افر وت یہ ابنط ےہ ریتے العفہ زیچ ہن یھت افر وت یہ آرخ ےہ ریتے دعب وکیئ زیچ ہن وہیگ اف

 وکیئ زیچ ںیہن امہرے رقض وک دفر رک دے افر ںیمہ  ءا ےس ینغتسم رفام۔

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2393    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟح٤یس اب٩ بیا٪ واسلی خاٟس كحا٪ سہی١ حرضت ابوہز ہز ہ :  راوی

ِٟحَ  ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ا٢َ و َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  اَ٪  حَّ ىٔی اٟلَّ ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟوأسٔلیُّ َحسَّ  کَاَ٪ ٤ٔیٔس ب٩ُِ بََیإ٪ ا



 

 

 ٔ و٢َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجز ُ٘ ٨َا أَِ٪ َن ٌَ َح ـِ ٥َ َیأ٣ُِز٧َُا إَٔذا أََخِذ٧َا ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ رَشِّ ک١ُِّ َزابَّٕة أ٧ََِت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٕ َو یز

 آخْٔذ ب٨َٔأػَیتَٔضا

دبعادیمحل انب ایبؿ فایطس اخدل احطؿ لیہس رضحت اوبرہ رہہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ مکح دےتی ےھت ہک 

 ہی یھب ےہ ہک رہ اجونر ےک رش ےس انپہ اماتگن وہں وت اس بج مہ ںیم وکیئ اےنپ رتسب رپ اجےن اک ارادہ رکے وت مہ اس رطح ںیہک اس ںیم

 یک اشیپین وک ڑکپےن فاال ےہ۔

 دبعادیمحل انب ایبؿ فایطس اخدل احطؿ لیہس رضحت اوبرہ رہ ہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر اک ایبؿذرک داع ف اافغتس :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2394    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ابی ًبیسہ ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًل ابواسا٣ہ ا٤ًع، ابی ػاٟح حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو َُکَ  َٗ و َحسَّ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة ح و َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ یِٕب ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ ٥َ أَبٔی ًُبَِیَسَة َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اك٤َُٔة ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ أََتِت 

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٍٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ُسَضِی١ٕ  ِب ٤َاَوأت اٟشَّ ُٗولٔی ا٠َُّٟض٥َّ َربَّ اٟشَّ ََٟضا  ا٢َ  َ٘ َٓ  َتِشأَُُٟط َخاز٣ّٔا 

، ایب اصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ایب دیبعہ اوبرکبی دمحم نب الع اوبااسہم اشمع

رفاتی ےہ ہک دیسہ افہمط ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم اکی اخدؾ امےنگن ےک ےئل احرضوہںیئ وت آپ ےن 
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 ونں ےک رپفرداگر ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔اؿ ےس رفام ا )ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ایب دیبعہ اوبرکبی دمحم نب الع اوبااسہم اشمع، ایب اصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2395    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسٰی انؼاری ا٧ص ب٩ ًیاق ًبیساہلل سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ بِ  ث٨ََا إِٔسَح ِٟ و َحسَّ ٌٔیٕس ا ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َس ثَىٔی َس ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ بُرٔیُّ ٩ُ ٣ُوَسی اِِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ِ٘ ٤َ

 ُٛ ا٢َ إَٔذا أََوی أََحُس َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٠َِیأُِخِذ َزاخ٠ََٔة إَٔزارٔظ َٓ أططٔ  ٔلَی رٔفَ ٥ِ إ

إٔذَا أََرازَ  َٓ أططٔ  ًَلَی رٔفَ َسُظ  ٌِ ُط َب َٔ ٥ُ٠َ ٣َا َخ٠َ ٌِ َّطُ ََّل َي إ٧ٔ َٓ ِٟیَُش٥ِّ اہللَ  اَططُ َو ُِٔف بَٔضا رٔفَ ٠َِی٨ِ طٔ  َٓ ِّ٘ ًَلَی ٔط  ٍِ ٔ َلح ـِ ٠َِی َٓ  ٍَ ٔ َلح ـِ أَِ٪ َي

١ِ ُسِبَحا٧ََک  ُ٘ َِٟی ََٟضا َوإِٔ٪ أَِرَس٠َِتَضا  اِِلَی٩ٔ٤َِ َو اُرِٔفِ  َٓ ٔسی  ِٔ ُط إِٔ٪ أ٣ََِشَِٜت َن ٌُ َٓ ُت َج٨ِٔيی َوبَٔک أَِر ٌِ ِّی بَٔک َوَؿ ا٠َُّٟض٥َّ َرب

أٟٔحَْن  ُى بٔطٔ ًَٔباَزَک اٟؼَّ َٔ ِوَضا ب٤َٔا َتِح َٔ اِح َٓ 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض دیبع اہلل دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہری

ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ اےنپ رتسب رپ اجےئ وت اچےئہ ہک اےنپ دنبہت ےک ادنرفین ہصح ےس اےنپ رتسب وک اھجڑے افر مسب 

 انب اھت افر بج ےنٹیل اک

 

 
 
ب

 

ت
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ت

ارادہ رکے وت داںیئ رکفٹ رپ ےٹیل افر  اہلل زپوہ ویکہکن فہ ںیہن اجاتن ہک وکاسن اس ےک دعب رتسب رپ اس اک اج

 زپے اے اہلل ریمے رب وت اپک ےہ ںیم ےن ریتے انؾ ےک اسھت اےنپ ولہپ وک راھک افر ریتے انؾ ےک 

 

عت

 

ط
احبسکن ریب کب ف

 اےنپ اسھت اےس ااھٹات وہں ارگ وت ریمی اجؿ وک رفک ےل وت اےس اعمػ رفام افر ارگ وت اےس وھچڑ دے وت اس یک افحتظ رفام سک ے وت

 کین دنبفں یک افحتظ رفامات ےہ۔

 ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری اسن نب ایعض دیبعاہلل دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر اک ایبؿذرک داع ف اافغتس :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2396    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ًبسہ ًبیساہلل ب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٔ َو ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِبَسةُ  ًَ ث٨ََا  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ إِٔ٪ و َحسَّ َٓ ُت َج٨ِٔيی  ٌِ ِّی َوَؿ ١ِ بٔاِس٤َٔک َرب ُ٘ َِٟی

اِرَح٤َِضا َٓ ٔسی  ِٔ  أَِحَیِیَت َن

  ِ
ّ
ن  َ
 ر
َ
مِک ْ
س

ا
ِ
اوبرکبی دبعہ دیبع اہلل نب رمع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی داع ےہ رھپ اچےہ ہک فہ ) ي 

( ےہک اے ریمے رپفرداگر ریتے انؾ ےک اسھت ںیم اےنپ ُ

 

عْت
َ

 

ط
َ
  ولہپ وک راتھک وہں ارگ وت ریمی اجؿ وک زدنہ رےھک وت اس رپ رمح رفام۔ف



 

 

 اوبرکبی دبعہ دیبعاہلل نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  اےت فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2397    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٩ ا٧ص، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  از ٩ًَِ َح٤َّ ث٨ََا یَزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ ثَابٕٔت  َس٤َ٠ََة 

ا٧َا َوآَوا َٔ َٛ ا٧َا َو َ٘ ٨َ٤َا َوَس ٌَ ِ َّٟٔذی أَك َِٟح٤ُِس ِ ا ا٢َ ا َٗ أططٔ  ٔلَی رٔفَ َٟطُ َوََّل ٣ُِؤؤَی ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا أََوی إ ٩ِ ََّل کَافَٔی  َّ٥َِٜ ٤٣ٔ َٓ  ٧َا 

 ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اوبرکب نب
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ِ َ اہلل ہیلع فملس بج اےنپ رتسب رپ رشتفی ےل اجےت وت ا
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ہن  ماؾ رعتںیفی اس اہلل ےک ےئل ںیہ سج ےن ںیمہ الھک ا افر الپ ا افر امہری افکتی یک افر ںیمہ ناکھان د ا ویکہکن ےنتک ولگ ںیہ نج یک 

 وکیئ افکتل رکےن فاال ےہ افر ہن یہ ناکھہن دےنی فاال ےہ۔

 امحد نب ہملس اثتب نب اسن، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داعؤں ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2398    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، یحٌی جزیز، ٨٣ؼور ہًل٢ حرضت رفوہ ب٩ ٧و١ٓ اطحعی :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اََّل أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوإِٔسَح ٩ًَِ رَفِ َحسَّ ١َٕٓ ٩ًَِ صًَٔل٢ٕ  َوَة ب٩ِٔ ٧َِو

 َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِسًُو بٔطٔ اہلَل  َّی اہللُ  ا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤ًَ ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ا٢َ َسأ َٗ ِّی أًَُوذُ بَٔک اِِلَِطَحعٔیِّ  ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ َِٟت کَاَ٪ َي ا

 ِ١٤ًَِ ٥ِ أَ َٟ ٠ِٔ٤ًَُت َو٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا   ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا 



 

 

 نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی رجری، وصنمر الہؽ رضحت رففہ نب ونلف ایعجش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل ییحی

 اعتٰیل اہنع ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک اہلل اعتیل ےس داعؤں ےک امےنگن ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل

 ےت ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس اےنپ ےئک وہےئ لمع افر ہن ےئک وہےئ لمع ےک رش ےس انپہ اماتگن وہں۔ہیلع فملس رفام

 ییحی نب ییحی، ااحسؼ نب اربامیہ، ییحی رجری، وصنمر الہؽ رضحت رففہ نب ونلف ایعجش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2399    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ًبساہلل ب٩ ازریص حؼْن ہًل٢ حرضت رفوہ ب٩ ٧و١ٓ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ َ َحسَّ َوَة ب٩ِٔ ٧ ٩ًَِ رَفِ ٩ًَِ صًَٔل٢ٕ  ٩ًَِ حَُؼِْٕن  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ا٢َ بٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َٗ  ١ٕ َٓ ِو

َِٟت کَاَ٪  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَإئ کَاَ٪ یَِسًُو بٔطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٩ًَِ زُ ًَائَٔظَة  ُِٟت  َ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  َسأ ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ َي

 ِ١٤ًَِ ٥َِٟ أَ  ٠ِٔ٤ًَُت َورَشِّ ٣َا 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی دبعاہلل نب ادرسی نیصح الہؽ رضحت رففہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک داع امےتگن ےھت وت اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل  دیسہ اعہشئ ےس ر اؽ اہلل یک داع ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک

( ےس داع اماگن رکےت ےھت۔ ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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 ہیلع فملس )ا

 رضحت رففہ نب ونلف ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی دبعاہلل نب ادرسی نیصح الہؽ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2400    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اب٩ ابی ًسی، اب٩ جٌرف طٌبہ، حؼْن٣ح٤س ب :  راوی

 ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ْس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ

٩ًَِ ُط  ص٤َُا  رَفٕ لِٔکَ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ٥َِٟ َي رَفٕ َو٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا  ٌِ سٔ ب٩ِٔ َج ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٣َُح٤َّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٩ًَِ حَُؼِْٕن بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َبَة  ٌِ



 

 

 ١ِ٤ًَِ  أَ

ر ح رمفی ےہ دمحم نب رفعج یک دحثی ںیم 
سب غ
دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ایب دعی، انب رفعج ہبعش، نیصح اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ا

( ےک اافلظ یھب رمفی ںیہ۔ )نِمْ ْ

َ ْ

مْع
َ
ا مَلْ أ
َ
 رَشِّ م

 دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ایب دعی، انب رفعج ہبعش، نیصح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2401    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

ًبساہلل ب٩ ہاط٥، وٛیٍ، اوزاعی، ًبسہ ب٩ ابی ٟبابہ، ہًل٢ ب٩ يشاٖ، رفوہ ب٩ ٧و١ٓ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہا

٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔ   ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ِبُس اہللٔ ب٩ُِ صَأط٥ٕ َحسَّ ًَ ثَىٔی  َوَة ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ رَفِ  ٕٖ ٩ًَِ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ َيَشا ًَِبَسَة ب٩ِٔ أَبٔی َُٟبابََة   ٩ًَِ یِّ 

ِّی أًَُ  ٔن ًَائٔطٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ و٢ُ فٔی زُ ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل  ٩ًَِ  ١ٕ َٓ َٟ ٧َِو ٠ِٔ٤ًَُت َورَشِّ ٣َا  ٥ِ وذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا 

 ١ِ٤ًَِ  أَ

دبع اہلل نب اہمش، فعیک، افزایع، دبعہ نب ایب ابلہب، الہؽ نب اسیػ، رففہ نب ونلف دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک 
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 ( داع اماگن رکےت ےھت۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس اینپ داع ںیم )ا

 دبعاہلل نب اہمش، فعیک، افزایع، دبعہ نب ایب ابلہب، الہؽ نب اسیػ، رففہ نب ونلف دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ ذرک داع ف اافغتسر :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2402    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ابو٤ٌ٣ز، ًبساٟوراث حشْن اب٩ بزیسہ یحٌی ب٩ ٤ًز حرضت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ثَىٔی اب٩ُِ بَُزیَِسَة َحسَّ ُِٟحَشُِْن َحسَّ ث٨ََا ا َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َز ٌِ ٤ِزٕو أَبُو ٣َ

و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ََز  ٌِ ََٟک أَِس٤ِ٠َُت َوبَٔک آ٣َ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َي ٨ُِت  



 

 

ََٟط إَّٔلَّ أ٧ََِت أَ  ٔ زَّتَٔک ََّل إ ٌٔ ِّی أًَُوذُ بٔ ٔن ُض٥َّ إ َِٟیَک أ٧ََِبُت َوبَٔک َخاَػ٤ُِت ا٠َّٟ ٔ ٠َُِّت َوإ ٠َِیَک َتَوک ًَ َّٟٔذی ََّل ی٤َُوُت َو َِٟهیُّ ا ٠َّىٔی أ٧ََِت ا ـٔ ِ٪ ُت

ِٟح٩ُّٔ َواِْل٧ُِٔص ی٤َُوتُوَ٪   َوا

اولراث نیسح انب ربدیہ ییحی نب رمع رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اجحج نب اشرع، دبعاہلل نب رمعف اوبرمعم، دبع
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داری یک افر ھجت رپ اامیؿ ال ا افر أ

ےک ذرہعی انپہ اماتگن وہں ریتے ھجت رپ رھبفہس ایک افر ریتی رطػ روجع ایک افر ریتی یہ دمد ےس اہجد ایک اے اہلل ںیم ریتی زعت 

  ااےئ وکیئ وبعمد ںیہن ہک وت ےھجم رمگاہ رک دے وت زدنہ ےہ ےسج ومت ںیہن افر نج فاسن بس رم اجںیئ ےگ۔

 اجحج نب اشرع، دبعاہلل نب رمعف اوبرمعم، دبعاولراث نیسح انب ربدیہ ییحی نب رمع رضحت انب ابعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2403    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہابوكاہز ًبساہلل ب٩ وہب، س٠امی٪ ب٩ بًل٢ سہی١ ب٩ ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَ  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ُس٠َامِیَ ٔ أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  بٔی َػأٟٕح 

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ إَٔذا کَاَ٪ ف َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرب٨ََّا َػاحٔب٨َِا ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ٍْ بَٔح٤ِٔس اہللٔ َوحُِش٩ٔ بًََلئٔطٔ  ٍَ َسا٣ٔ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ی َسرَفٕ َوأَِسََحَ َي

ًَائّٔذا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٠َِی٨َا  ًَ  ١ِ ـٔ ِٓ  َوأَ

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوباطرہ دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہیلع فملس بج یسک رفس ںیم حبص رکےت وت رفامےت عمس اسعم ا ےن فاےل ےن اہلل یک رعتفی یک افر اس یک مہ رپ آزامشئ ےک نسح وک نس 

 ایل اے امہرے رب امہرے اسھت رہ افر مہ رپ لضف رفام اس احؽ ںیم ہک مہ منہج ےس اہلل یک انپہ امےتگن ںیہ۔

 رہ دبعاہلل نب فبہ، امیلسؿ نب البؽ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2404    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ابی اسحاٚ ابی بززہ حرضت ابو٣وسی اطٌزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ٩ًَِ أَبٔی ب  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ َحسَّ زٔیِّ  ٌَ زَِزَة ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی اِِلَِط

ًَأئ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی َخلٔ  َّطُ کَاَ٪ یَِسًُو بَٔضَذا اٟسُّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل افٔی فٔی أ٣َِزٔی َو٣َا أَبٔیطٔ  یَئًٔی َوَجِضلٔی َوإرِٔسَ

٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ٣ٔىِّی ا٠َُّٟض٥َّ  ُت  أ٧ََِت أَ ِ
٣ُِت َو٣َا أََخَّ سَّ َٗ َٔک ٨ًِٔٔسی ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی ٣َا  ٤ًَِٔسی َوک١ُُّ ذَٟ ی َوَصزِلٔی َوَخَلئٔی َو اُرِٔفِ لٔی ٔجسِّ

ًَلَی  ُ َوأ٧ََِت  ٤َُِٟؤَخِّ ٦ُ َوأ٧ََِت ا سِّ َ٘ ٤ُِٟ ٥ُ٠ًَِ بٔطٔ ٣ٔىِّی أ٧ََِت ا ٨ِ٠ًَُِت َو٣َا أ٧ََِت أَ ِرُت َو٣َا أَ ٔسیزْ  ک١ُِّ َو٣َا أرَِسَ َٗ  َطِیٕئ 

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، ایب ااحسؼ ایب ربدہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 
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 اے اہلل ریمی اطخؤں ریمی انداین افر ریمے اعمہلم ریمی ز ادیت وک افر وج ھجم ےس 
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وت اجاتن ےہ وک ا

ہ لمع وج اعمػ رفام اے اہلل وج اکؾ ںیم ےن دیجنسیگ ےس ےئک افر وج ذماؼ ےس رس ااجنؾ دےئ وج وھبؽ رک افر وج اجؿ وبھج رک افر رہ ف

ریمے زندکی انگہ وہ اعمػ رفام اے اہلل ریمے ےلہپ فاےل لمع افر دعب فاےل وج وپہدیہ افر اظرہا لمع ےئک افر نج اامعؽ وک وت ھجم 

 ےس ز ادہ اجاتن ےہ اعمػ رفام ا وت یہ آےگ رکےن فاال افر وت یہ ےھچیپ رکےن فاال افر وت یہ رہ زیچ رپ دقرت ر ےنھ فاال ےہ۔

 اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، ایب ااحسؼ ایب ربدہ رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2405    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ػباح طٌبہ :  راوی

َبُة فٔی َصَذ  ٌِ ث٨ََا ُط ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ بَّأح ا ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ اٟؼَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ  ا اِْلِٔس٨َاز

 ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔دمحم نب اشبر، دبعاکلمل نب ابصح ہبعش

 دمحم نب اشبر، دبعاکلمل نب ابصح ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2406    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ب٩ زی٨ار ابوٗل٩ ٤ًزو ب٩ ہیث٥ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوس٤٠ہ ٣اجظو٪ ٗسا٣ہ ب٩ ٣وسٰی ابوػاٟح  :  راوی

 س٤ا٪ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟضِیَث٥ٔ  ٤ِزُو ب٩ُِ ا ًَ َل٩ٕ  َٗ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ زٔی٨َإر َحسَّ ٤َِٟأجُظؤ٪  َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی َس٤َ٠ََة ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َلعٔیُّ  ُ٘ ِٟ ا

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  أ٪  َّ٤ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح اٟشَّ َُٗسا٣ََة ب٩ِٔ ٣ُوَسی  و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ ٩ًَِ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

ًٔ أَِػ  َّٟ تٔی ا أشی َوأَِػ٠ِٔح لٔی آَٔخَ ٌَ ًَّٟٔی ٓٔیَضا ٣َ َّٟٔذی صَُو ًِٔؼ٤َُة أ٣َِزٔی َوأَِػ٠ِٔح لٔی ز٧َُِیاَی ا ١ِ ٠ِٔح لٔی زٔیىٔی ا ٌَ ازٔی َواِج ٌَ ی ٓٔیَضا ٣َ

 ٕ ٤َِِٟوَت َراَحّة لٔی ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ رَشٓ ١ِ ا ٌَ ٕ َواِج َِٟحَیاَة زٔیَاَزّة لٔی فٔی ک١ُِّ َخِْر  ا

دانیر اوبنطق رمعف نب مثیہ دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس اموشجؿ دقاہم نب ومٰیس اوباصحل امسؿ رضحت اوبرہریہ ریض اربامیہ نب 
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ی داین وک درتس رفام ا سج ںیم ریما ولانٹ ےہ افر ریمی زدنیگ وک رہ ریمے دنی وک درتس رفام وج ریمے اعمالمت اک احمظف ےہ افر ریم

 الھبیئ ںیم ریمے ےئل ز اد یت اک ابثع انب دے افر ومت وک ریمے ےئل رہ رش ےس راتح انب دے۔

 امسؿ رضحت اربامیہ نب دانیر اوبنطق رمعف نب مثیہ دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس اموشجؿ دقاہم نب ومٰیس اوباصحل :  رافی

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2407    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ ابی احوؾ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤ :  راوی

 ٨ًہ

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اِِل  َٙ ِحَؤؾ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح



 

 

ِٟضُ  ِّی أَِسأََُٟک ا ٔن ُض٥َّ إ و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ َُّط کَاَ٪ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ًَ ِِٟٔىَی٩ًَِ  َٖ َوا ا َٔ ٌَ ِٟ َقی َوا  َسی َواٟتُّ

اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس  دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ ایب اوحص رضحت دبعاہلل ریض

ی( داع رفامےت
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ےھت اے اہلل ںیم ھجت ےس  رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس )ا

 دہاتی وقتی اپدکاینم افر انغ اماتگن وہں۔

  نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ ایب اوحص رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2408    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٔیا٪ ابواسحاٚ :  راوی

َٙ بَٔضَذ  ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩َ ا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث٠َطُ ََُِْر أَ٪َّ ابِ و َحسَّ

ةَ  َّٔ ٌٔ ِٟ ا٢َ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َوا َٗ َّی  ٤َُِٟثى  ا

دمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح نب ایفسؿ اوبااحسؼ اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم افعػ یک اجبےئ تفع اک ظفل 

 ےہ ینعم اکی یہ ےہ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دبعارلنمح نب ایفسؿ اوبااحسؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2409    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ابو٣ٌاویہ ًاػ٥، ًبساہلل ب٩ حارث ابی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ا :  راوی

 ًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕ َوا٠َّٟ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ا٢َ إِٔس َحسَّ َٗ  ٕ ُى َّٔلب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُٙ أَِخبََر٧َا و ِٔ َح

٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َّٟضِ  َِٟحارٔٔث َو ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَأػ٥ٕ   ٩ًَِ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ ا٢َ َٗ َٗ  ٥َ َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ أَِر ٔسیِّ 



 

 

 َ٠ ًَ َّی اہللُ  ٤َا کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٛ ُٗو٢ُ َل٥ُِٜ إَّٔلَّ  ََٜش١ٔ ََّل أَ ٔ َواِل ِحز ٌَ ِٟ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ا ٔن و٢ُ ا٠َُّٟض٥َّ إ ُ٘ و٢ُ کَاَ٪ َي ُ٘ ٥َ َي ِیطٔ َوَس٠َّ

 َّ َواَصا َوَزَِّٛضا أ٧ََِت َخِْرُ ٩ِ٣َ َزک ِ٘ ٔسی َت ِٔ ٔ ا٠َُّٟض٥َّ آٔت َن بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔ َو َِٟضَز٦ ِٟبُِد١ٔ َوا ُِٟحبِٔن َوا َضا َو٣َِوََّلَصاَوا ا٠َُّٟض٥َّ  اَصا أ٧ََِت َؤٟیُّ

ًَِوةٕ ََّل ُيِشتَ  ٍُ َو٩ِ٣ٔ َز ٕص ََّل َتِظَب ِٔ ٍُ َو٩ِ٣ٔ َن ٠ِٕب ََّل َیِدَظ َٗ ٍُ َو٩ِ٣ٔ  َٔ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ ََّل َی٨ِ ٔن ََٟضاإ  َحاُب 

ؿ دہنی رضحت زدی اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، ااحسؼ اوباعمفہی اعمص، دبعاہلل نب احرث ایب امثع
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ا نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  م ےس فیہ اتہک وہں وج ر اؽ اہلل رفام ا رکےت ےھت )ا
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َھاا( اے اہلل ںیم ھجت ےس اعزج وہےن افر یتسس افر زبدیل افر لخب افر 

َ ل

ڑباھےپ افر ذعاب ربق ےس انپہ اماتگن وہں اے اہلل ریمے بخ  وک وقتی اطع رک افر اےس اپزیکہ انب آپ یہ اپزیکہ انبےن فاولں ںیم ےس 

ےس انپہ اماتگن وہں وج عفن دےنی فاال ہن وہں افر ا ےس دؽ ےس وج رتہب ںیہ افر وت یہ اکر اسز افر ومیل ےہ اے اہلل ںیم ھجت ےس ا ےس ملع 

 ڈرےن فاال ہن وہ افر ا ےس بخ  ےس وج ریس وہےن فاال ہن وہ افر ایسی داع ےس وج وبقؽ وہےن فایل ہن وہ۔

 نب احرث ایب امثعؿ دہنی اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، ااحسؼ اوباعمفہی اعمص، دبعاہلل :  رافی

 رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2410    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟواحس ب٩ زیس حش٩ ب٩ ًبیساہلل ابزاہی٥ ب٩ سویس ٧دعی ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس حرضت ًبساہلل  :  راوی

 ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ ٩ًَِ ا  ٕ َِٟواحٔٔس ب٩ُِ زٔیَاز ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ُسَویِٕس ا٨ََّٟدعٔیُّ َحسَّ  َحسَّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  ٕ وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ یَزٔیَس  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٥َ إَٔذا أ٣ََِسی  ِیطٔ َوَس٠َّ

٠ِ٤ُُِٟک ِ  ٔٔ أ٣ََِشِی٨َا َوأ٣ََِسی ا َُّط َح ثَىٔی اٟزُّبَِیُس أ٧َ َحسَّ َٓ َِٟحَش٩ُ  ا٢َ ا َٗ َُٟط  یَک  َط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ َٟ ٔ َِٟح٤ُِس ِ ََّل إ ٩ًَِ َوا َى 

 ٔ ٔسیْز ا٠َُّٟض٥َّ أَِسأََُٟک َخَِْر َصٔذظ َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  ُط ا َٟ ٠ِ٤ُُِٟک َو ُط ا َٟ ٔ  إٔبَِزاصٔی٥َ فٔی َصَذا  ِی٠َٔة َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ َصٔذظ ا٠َّٟ

 ٔ ِّی أًَُوذُ ب ٔن ٔ ا٠َُّٟض٥َّ إ بَر ٜٔ ََٜش١ٔ َوُسؤئ اِل ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن َسَصا ا٠َُّٟض٥َّ إ ٌِ ِی٠َٔة َورَشِّ ٣َا َب ًََذإب فٔی ا٠َّٟ ًََذإب فٔی ا٨َّٟارٔ َو َک ٩ِ٣ٔ 

 ٔ بِر َ٘ ِٟ  ا



 

 

 نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی یعخن دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح نب زدی
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ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن رضحت اربامیہ یک رفاتی ںیم ہی اافلظ ںیہ ایس ےک ےئل 

فر اس ےک ےئل رعتفی ےہ افر فہ رہ زیچ رپ دقرت ر ےنھ فاال ےہ اے اہلل ںیم ھجت ےس اس رات یک الھبیئ اک  ااؽ رکات ابداشتہ ےہ ا

وہں افر اس رات ےک رش ےس افر اس ےک دعب ےک رش ےس انپہ اماتگن وہں اے اہلل ںیم ھجت ےس یتسس افر ڑباھےپ یک ربایئ ےس انپہ 

 ںیم افر ذعاب ربق ےس انپہ اماتگن وہں۔ اماتگن وہں اے اہلل ںیم ھجت ےس منہج

ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح نب زدی نسح نب دیبعاہلل اربامیہ نب  ادی یعخن دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2411    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، حش٩ ب٩ ًبیساہلل ابزاہی٥ ب٩ سویس ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس حرضت ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَحسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا َجزٔیْز  ٩ًَِ َة َحسَّ َس 

 ُ٤ِٟ ا٢َ أ٣ََِشِی٨َا َوأ٣ََِسی ا َٗ ٥َ إَٔذا أ٣ََِسی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ََٟط إَّٔلَّ اہللُ ًَ ٔ َِٟح٤ُِس ِ ََّل إ ٠ُِک ِ َوا

ٔسیْز َربِّ  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َُٟط ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َُٟط ا ا٢َ ٓٔیض٩َّٔ  َٗ ا٢َ أَُراُظ  َٗ َٟطُ  یَک  ٔ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ  أَِسأََُٟک َخَِْر ٣َا فٔی َصٔذظ

َسصَا َو  ٌِ ٔ ا٠َِّٟی٠َةٔ َوَخَِْر ٣َا َب بَر ٜٔ ََٜش١ٔ َوُسؤئ اِل َسصَا َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٌِ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ٣َا فٔی صَٔذظٔ ا٠َِّٟی٠َةٔ َورَشِّ ٣َا َب

ا أَِػَبِح٨َا َوأَِػ  ـّ ا٢َ َذَٟٔک أَِي َٗ ٔ َوإَٔذا أَِػَبَح  بِر َ٘ ِٟ ًََذإب فٔی ا ًََذإب فٔی ا٨َّٟارٔ َو ٠ِ٤ُُِٟک َِبَح َربِّ أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ   ا

امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل 

اا فایسم اکلمل مہ ےن اشؾ یک افر اہلل یک ابداشتہ ےن اشؾ یک افر  ماؾ 

 

 ت
سب
م
رعتںیفی ہیلع فملس اشؾ ےک فتق ہی داع اماگن رکےت ےھت ا

اس اہلل ےک ےئل ںیہ سج ےک  اا وکیئ وعبمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن رافی اک ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہی 

املکت یھب ادا رفامےت ےھت کلم ایس ےک ےئل ےہ افر ایس ےک ےئل رعتفی ےہ افر فہ رہ زیچ رپ دقرت ر ےنھ فاال ےہ اے ریمے رب 



 

 

س رات یک الھبیئ افر اس ےک دعب یک الھبیئ اماتگن وہں افر ںیم ھجت ےس اس رات ےک رش ےس افر اس ےک دعب آےن فاےل ںیم ھجت ےس ا

رش ےس انپہ اماتگن وہں اے ریمے رب ںیم ھجت ےس یتسس افر ڑباھےپ یک ربایئ ےس انپہ اماتگن وہں اے ریمے رب ںیم ھجت ےس منہج 

اماتگن وہں افر بج حبص رکےت وت یھب ایس رطح رفامےت مہ ےن حبص یک افر اہلل یک ابداشتہ  ںیم ذعاب ےس افر ربق ںیم ذعاب ےس انپہ

 ےن حبص یک۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، نسح نب دیبعاہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2412    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بساہلل :  راوی  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حشْن ب٩ ًلی زائسہ حش٩ ب٩ ًبیساہلل ابزاہی٥ ب٩ سویس ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس حرضتً 

ث٨ََا ٔ  َحسَّ ٩ًَِ إ َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ ًُبَِیٔس اہللٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ َزائَٔسَة  ًَلٓٔیٕ  ث٨ََا حَُشُِْن ب٩ُِ  ِبٔس أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ  ٩ًَِ بَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ُسَویِٕس 

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ ٠ِ٤ُُِٟک ِ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ا٢َ أ٣ََِشِی٨َا َوأ٣ََِسی ا َٗ طٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا أ٣ََِسی 

ٔ ا٠َّٟ  ٔ َصٔذظ ِّی أَِسأََُٟک ٩ِ٣ٔ َخِْر ٔن ُض٥َّ إ َُٟط ا٠َّٟ یَک  ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل رَشٔ ٔ َِٟح٤ُِس ِ ََّل إ صَا َوا ٔ ٣َا ٓٔیَضا َوأًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ رَشِّ ِی٠َٔة َوَخِْر

ًََذأب َو  ٧َِیا َو ٔ َوٓٔت٨َِٔة اٟسُّ بَر ٜٔ َِٟضَز٦ٔ َوُسؤئ اِل ََٜش١ٔ َوا ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ اِل ٔن َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ًُبَِیٔس رَشِّ ٣َا ٓٔیَضا ا٠َُّٟض٥َّ إ ا٢َ ا َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ا

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ ََّل اہللٔ َوَزاَزنٔی ٓٔیطٔ ُزبَِیْس  ٔ ا٢َ ََّل إ َٗ َُّط  طُ أ٧َ ٌَ َٓ ًَِبٔس اہللٔ َر  ٩ًَِ ب٩ِٔ یَزٔیَس 

ٔسیزْ  َٗ ًَلَی ک١ُِّ َطِیٕئ  َِٟح٤ُِس َوصَُو  َٟطُ ا ٠ِ٤ُُِٟک َو َُٟط ا ُط  َٟ یَک   رَشٔ

 سیدی رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع زادئہ نسح نب دیبع اہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب

ر اؽ اہلل بج اشؾ رکےت وت ہی داع رفامےت ےھت مہ ےن اشؾ یک افر اہلل یک ابداشتہ ےن اشؾ یک افر  ماؾ رعتںیفی اس اہلل ےک ےیئل ںیہ 

یئ افر وج الھبیئ اس سج ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن اے اہلل ںیم ھجت ےس اس رات یک الھب

رات ںیم ےہ اس اک  ااؽ رکات وہں افر ںیم ھجت ےس اس رات یک ربایئ افر وج ربایئ اس ںیم ےہ ےس انپہ اماتگن وہں اے اہلل ںیم ھجت 

 ےک ےس یتسس ڑباھےپ یک ربایئ افر داین یک آزامشئ افر ربق ےک ذعاب ےس انپہ اماتگن وہں اکی رموفع رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک اہلل

 اا وکیئ وبعمد ںیہن فہ االیک ےہ اس اک وکیئ رشکی ںیہن ابداشتہ اس ےک ےئل ےہ افر ایس ےک ےئل رعتںیفی ںیہ افر فہ رہ زیچ رپ 

 دقرت ر ےنھ فاال ےہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نیسح نب یلع زادئہ نسح نب دیبعاہلل اربامیہ نب  ادی دبعارلنمح نب سیدی رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2413    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس حرضت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٌٔیٕس  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

زَّ جُ  ًَ ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َوِحَسُظ أَ ٔ و٢ُ ََّل إ ُ٘ ٥َ کَاَ٪ َي َسظُ َوَس٠َّ ٌِ ًََٓل َطِیَئ َب ِبَسُظ َو٠َََُب اِِلَِحزَاَب َوِحَسُظ  ًَ  ٨َِسُظ َوَنََصَ 

ہبیتق نب دیعس ثیل، دیعس نب اوبدیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اؿ املکت 

فہ االیک ےہ سج ےن اےنپ رکشل وک ہبلغ اطع رفام ا افر اےنپ دنبے یک دمد  ےس ہی داع رفامےت ےھت اہلل ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن

 رفامیئ افر اہنت رکشل وک ولغمب ایک افر اس ےک دعب وکیئ زیچ ںیہن۔

 ہبیتق نب دیعس ثیل، دیعس نب اوبدیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2414    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء اب٩ ازریص ًاػ٥ ب٩ ک٠یب ًلی حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أَب ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَأػ٥َ ب٩َِ ک٠َُِیٕب  ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ا٢َ لٔی  و َُکَ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلٓٔیٕ 

ِٟضُ  ِزنٔی َواذَُِکِ بٔا ١ُِٗ ا٠َُّٟض٥َّ اصِسٔنٔی َوَسسِّ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِض٥ٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َسَساَز اٟشَّ َساز َٙ َواٟشَّ ی ٔ  َسی صَٔسایََتَک اٟرطَّ

اوبرکبی دمحم نب العء انب ادرسی اعمص نب بیلک یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ےھجم رفام ا ہی 

دہاتی ےک فتق اےنپ راہتس یک دہاتی افر دیسوہ  داع اماگن رکف امہلل ادھین فدسدین اے اہلل ےھجم دہاتی اطع رفام افر دیساھ رھک افر

 رکےن یک داع ےک فتق ریت ےک دیساھ وہےن وک شیپ رظن روھک۔

 اوبرکبی دمحم نب العء انب ادرسی اعمص نب بیلک یلع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 داعؤں ےک ایبؿ ںیم

     2415    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ًبساہلل اب٩ ازریص ًاػ٥ ب٩ ک٠یب :  راوی

ىٔی اب٩َِ إِٔزرٔیَص  ٌِ ًَِبُس اہللٔ َي ث٨ََا  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ا٢َ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ  و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ک٠َُِیٕب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز أَِخبََر٧َا 

َساَز ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ُِٟضَسی َواٟشَّ ِّی أَِسأََُٟک ا ٔن ُض٥َّ إ ١ُِٗ ا٠َّٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ْسْاکَُلَ انب ریمن، دبعاہلل انب ادرسی اعمص نب بیلک اس دنس ےس یھب
َ
ِ  أ

ّ

 

 ِإن
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

 ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا ا

اَد اے اہلل ںیم ھجت ےس دہاتی افر دیسوہ راےتس اک  ااؽ رکات وہں داع اماگن رکف ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔ د َ َّ
س
ن
ا
َ
ی ف ُھد َ

ْ ل

 ا

 انب ریمن، دبعاہلل انب ادرسی اعمص نب بیلک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2416    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًزو اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣ولی اب٩ ك٠حہ َکیب اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت جویزیہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ُى  ِٔ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ًَ ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ِبٔس َحسَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ُجَویِزٔیََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یِٕب  ٩ًَِ َُکَ ّة  اٟزَِّح٩ٔ٤َ ٣َِولَی آ٢ٔ ك٠ََِحَة  َد ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَصا برُِکَ ٥َ ََخَ َوَس٠َّ

َّی ًَّٟٔی  حَْٔن َػل َِٟحا٢ٔ ا ًَلَی ا ِٟٔت  ا٢َ ٣َا زٔ َ٘ َٓ َس أَِ٪ أَِؿَهی َوهَٔی َجأَٟشْة  ٌِ ٍَ َب ِبَح َوهَٔی فٔی ٣َِشحٔٔسَصا ث٥َُّ َرَج ُتٔک اٟؼُّ ِٗ اَر َٓ

ٍَ ک٤َٔ٠َإت  َسٔک أَِربَ ٌِ ٠ُُِٗت َب ِس  َ٘ َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ  ٥ِ ٌَ َِٟت َن ا َٗ ٠َِیَضا  ٠ُِٗٔت ٨ِ٣ُُذ ًَ َِٟو ُوز٧َِٔت ب٤َٔا  ثًََلَث ٣َزَّإت 

ٔططٔ َو٣َٔساَز ک٤َٔ٠َا ٔشطٔ َوز٧ََٔة َْعِ ِٔ ًََسَز َخ٠ِ٘ٔطٔ َورَٔؿا َن  ٔ َوَز٧َِتُض٩َّ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔسظ َٟ َِٟیِو٦ٔ   تٔطٔ ا

ومیل انب ہحلط رکبی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ہبیتق نب دیعس، رمعف اندق انب ایب رمعف انب ایب رمع ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح 



 

 

وجریہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس حبص ےک فتق یہ امنز ادا رکےن ےک دعب اؿ ےک اپس ےس ےلچ ےئگ 

 رشتفی الےئ وت فہ فںیہ یھٹیب وہیئ ںیھت آپ افر فہ اینپ اجےئ امنز رپ یہ یھٹیب وہیئ ںیھت رھپ دؿ ھڑوہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج فتق ںیم اہمترے اپس ےس ایگ وہں  م ایس رطح یھٹیب وہیئ وہ؟ اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں یبن یلص 

ہفیظ وک اؿ ےک اسھت فزؿ ایک اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ریتے دعب ا ےس اچر املکت نیت رمہبت ےہک ںیہ ہک ارگ ریتے آج ےک ف

ِ فدمحبہ اہلل یک رعتفی افر ایس یک اپیک ےہ اس یک ولخمؼ یک داداد ےک ربارب اف
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
ر اس یک اجےئ وت اؿ املکت اک فزؿ ز ادہ وہاگ 

 راض افر اس ےک رعش ےک فزؿ افر اس ےک املکت یک ایسیہ ےک ربارب۔

ایب رمعف انب ایب رمع ایفسؿ، دمحم نب دبعارلنمح ومیل انب ہحلط رکبی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  ہبیتق نب دیعس، رمعف اندق انب :  رافی

 ہنع رضحت وجریہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 فر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیمحبص ا

     2417    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اسحاٚ ٣ح٤س ب٩ برش ٣شٌز ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابی رطسی٩ اب٩ ًباض رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ حرضت جویزیہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ث ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش ٔس ب٩ِٔ برِٔشٕ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ُٙ یِٕب َوإِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی  ٨َا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َّی اہللُ  َِٟت ٣َزَّ بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ٩ًَِ ُجَویِزٔیََة  ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َس ٣َا رِٔطٔسی٩َ  ٌِ َساةٔ أَِو َب َِ ِٟ َّی َػًَلَة ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َػل

ٔشطٔ ُس  ِٔ ًََسَز َخ٠ِ٘ٔطٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ رَٔؿا َن ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ  َٗ َُّط  ََٓذََکَ ٧َِحَوُظ ََُِْر أ٧َ َساَة  َِ ِٟ َّی ا ٔططٔ ُسِبَحاَ٪ َػل ِبَحاَ٪ اہللٔ ز٧ََٔة َْعِ

 اتٔطٔ اہللٔ ٣َٔساَز ک٤ٔ٠ََ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ دمحم نب رشب رعسم دمحم نب دبعارلنمح ایب ردشنی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت وجریہی 

ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس حبص یک امنز ےک فتق  ا امنز رجف ےک دعب اس ےک اپس ےس زگرے 

َفْ رھپ ذموک
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ِة اہلل یک اپیک اس یک ولخمؼ یک داداد ےک ربارب اہلل یک اپ
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ِ ِزب
َ
یک اس یک راض ےک ربارب اہلل یک اپیک اس ےک اّللّ

 رعش ےک فزؿ ےک ربارب اہلل یک اپیک اس ےک املکت یک ایسیہ ےک ربارب۔



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ دمحم نب رشب رعسم دمحم نب دبعارلنمح ایب ردشنی انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت  :  رافی

 وجریہی ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2418    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بظار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ح٥ٜ اب٩ ابی ٟیلی ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 حرضت ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا ُط َحسَّ رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٩ُ َج َبُة  ٌِ

َِٜت ٣َا َت٠َِقی ٩ِ٣ٔ اٟزَّوَی فٔی یَٔسصَ  اك٤ََٔة اِطَت َٓ ًَلٔیٌّ أَ٪َّ  ث٨ََا  َِٟیلَی َحسَّ ُت اب٩َِ أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َٜٔ َِٟح ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا َوأَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 َ أ َٓ ًَائَٔظَة  ََٟ٘ٔیِت  ٥ِ٠َ َتحِٔسُظ َو َٓ ِت  َ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٥َ َسِيْی  ًَائَٔظُة َوَس٠َّ ٥َ أَِخبَرَِتُط  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا َجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َّ٤٠َ َٓ ِخبََرِتَضا 

 َٓ ٨َا  ٌَ أج ـَ ِس أََخِذ٧َا ٣َ َٗ َِٟی٨َا َو ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  َحاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ِیَضا  َٟ ٔ اك٤ََٔة إ َٓ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ ب٤َٔحٔیٔئ  َ٘ َٓ و٦ُ  ُ٘ َّی  َذَصب٨َِا َن َػل

ا٢َ أَ  َٗ ًَلَی َػِسرٔی ث٥َُّ  َس٣ٔطٔ  َٗ َّی َوَجِسُت بَزَِز  َس بَِی٨َ٨َا َحً ٌَ َ٘ َٓ ًَلَی ٣َکَا٤َُٜٔ٧ا   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُِٟت٤َا اہللُ  َ ا َسأ ٤َُٜ٤ُِّ٠ًَا َخِّْرا ٤٣َّٔ ُ ََّل أ

ا َوثًََلثْٔ ٌّ َِّرا اہللَ أَِرَب َٜب ٤َُٜا أَِ٪ تُ ٌَ أج ـَ ِضَو َخِْْر َل٤َُٜا إَٔذا أََخِذت٤َُا ٣َ َٓ َحاُظ ثًََلثّا َوثًََلثَْٔن َوَتِح٤ََساُظ ثًََلثّا َوثًََلثَْٔن  َن َوُتَشبِّ

 ٕ  ٩ِ٣ٔ َخاز٦ٔ

 ےس دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح انب ایب  ،یل یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ہ افہمط وک یکچ ےنسیپ یک فہج ےس اہوھتں ںیم اشنانت زپ اجےن یک فہج ےس فیلکت وہیئ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رفاتی ےہ ہک دیس

اپس ھچک دیقی ےھت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس الماقت ہن وہ یکس افر دیسہ 

ےس الماقت وہیئ وت ںیم ےن اںیہن ربخ دی بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ وت دیسہ اعہشئ ےن آپ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع 

یلص اہلل ہیلع فملس وک دیسہ افہمط ےک آےن یک ربخ دی یبن یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس رشتفی الےئ مہ اےنپ رتسبفں رپ چنہپ ےکچ ےھت 

ہیلع فملس ےن رفام ا اینپ ہگج رپ یہ روہ رھپ آپ امہرے درایمؿ ھٹیب ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن اےنپ  مہ ےن اانھٹ رشفع ایک وت یبن یلص اہلل

آپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دقومں یک ڈنھٹک وسحمس یک رھپ رفام ا ایک ںیم ںیہمت اہمترے  ااؽ ےس رتہب زیچ یک میلعت ہن 

ُ
َ
ِ  ہہ ایل رکف وت ہی اہمترے ےئل اخدؾ دفں بج  م اےنپ رتسب رپ اجؤ وت وچسیتن ابر اَّللّ

َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

ِ افر ب سیتن ابر اَ
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
 ب سیتن ابر 

ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
 أ



 

 

 ےس رتہب ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، مکح انب ایب  ،یل یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2419    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 وٛیٍ، ًیبساہلل ب٩ ٣ٌاذ اب٩ ٣ثىی اب٩ ابی ًسی، طٌبہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَب ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا و َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ی ح و َحسَّ

 ٩ًَِ ُض٥ِ  ًَٔسٓیٕ ک٠ُُّ ٤َُٜا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ  اب٩ُِ أَبٔی  ٌَ َح ـِ اذٕ أََخِذت٤َُا ٣َ ٌَ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث ٣ُ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ  ُط

 ت د  اہلل نب اعمذ انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس دنس 
عب
اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، 

 فں رپ اجؤ۔ںیم ےہ بج  م دفونں رات ےک فتق اےنپ رتسب

 ت د اہلل نب اعمذ انب ینثم انب ایب دعی، ہبعش :  رافی
عب
 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2420    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبیساہلل ب٩ ابی یزیس ًلی ب٩ ابی كاٟب ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤٧ْر، ًبیساہلل ب٩  :  راوی

 يٌیع ًبسا٠٤ٟک ًلاء، ب٩ ابی رباح ٣حاہس اب٩ ابی ٟیلی

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ٩ًَِ و َحسَّ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی یَزٔیَس  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ًَلٔیِّ ب٩ِٔ  ٕب َحسَّ

ًَِبسٔ اہللٔ  ٩ًَِ ٌٔیَع  ٕ َوًُبَِیُس ب٩ُِ َي ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  أَبٔی كَأٟٕب ح و َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٕ َحسَّ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَلٓٔیٕ   ٩ًَِ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًََلأئ ب٩ِٔ أَبٔی َربَإح   ٥َٜٔ َِٟح ٔ َحٔسیٔث ا ٥َ ب٨َِٔحو

ا َٗ َِٟحسٔیٔث  َِٟیلَی َوَزاَز فٔی ا ِّٔ أَبٔی  ِی٠ََة ٔػ َٟ َٟطُ َوََّل  ٥َ ٗٔی١َ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌِ ُتُط ٨ِ٣ُُذ َس٤ٔ ِٛ ًَلٔیٌّ ٣َا َتَز َْن ٢َ 

ِی٠ََة  َٟ َُٟط َوََّل  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ َِٟیلَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ًََلإئ  َْن َوفٔی َحسٔیٔث  ِّٔ ِی٠ََة ٔػ َٟ ا٢َ َوََّل  َْن ٔػ َٗ ِّٔ 



 

 

نب  زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، دیبع اہلل نب ایب سیدی یلع نب ایب اطبل دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، دیبع اہلل نب شیعی دبعاکلمل اطعء،

ایب رابح اجمدہ انب ایب  ،یل اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک ںیم ےن بج ےس یبن یلص اہلل 

ہیلع فملس ےس انس ےہ ںیم ےن اؿ املکت وک ںیہن وھچڑا آپ ےس رعض ایک ایگ ہک آپ ےن نیفص یک رات ںیم یھب اںیہن ںیہن وھچڑا 

 رفام ا نیفص یک رات ںیم یھب ہن وھچڑا انب ایب  ،یل ےن اہک ںیم ےن آپ ےس اہک نیفص یک رات وک یھب ںیہن؟

 نب ایب سیدی یلع نب ایب اطبل دمحم نب دبعاہلل انب ریمن، دیبعاہلل نب شیعی دبعاکلمل زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، دیبعاہلل :  رافی

 اطعء، نب ایب رابح اجمدہ انب ایب  ،یل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیمحبص افر  اےت ف

     2421    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ب٩ بشلا٦ ًیشی یزیس ب٩ زریٍ روح اب٩ ٗاس٥ سہ١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔ  ٌِ ث٨ََا َیزٔیُس َي ِیٔشیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ ا ثَىٔی أ٣َُیَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا َرِوْح َوصَُو اب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ی اب٩َِ ُزَریِ

 َٓ  ١َ٤َ ٌَ ِٟ ٥َ َتِشأَُُٟط َخاز٣ّٔا َوَطَِٜت ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٓاك٤ََٔة أََتِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  َٗ ِیتٔیطٔ ٨ًَِٔس٧َا  َٔ ِٟ ا٢َ ٣َا أَ أَََّل  َ٘

ٔحَْن ثًََلثّا َوثًََلثَْٔن َوَتِح٤َٔسی٩َ ثًََلثّا َوثًََلثَْٔن َوتُ  َٟٔک ٩ِ٣ٔ َخاز٦ٕٔ ُتَشبِّ ًَلَی ٣َا صَُو َخِْْر  ُّٟٔک  ا َوثًََلثَْٔن حَْٔن أَزُ ٌّ ِّرٔی٩َ أَِرَب َٜب

ٔک  ٌَ َح ـِ  َتأُِخٔذی٩َ ٣َ

ی سیدی نب زر،ع رفح انب اقمس لہس رضحت اوبرہری

 

عب س

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دیسہ افہمط یبن یلص اہلل اہیم نب اطسبؾ 

ہیلع فملس یک دختم ںیم اخدؾ امےنگن افر اکؾ یک اکشتی رکےن یک رغض ےس احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہمت 

ےئل اخدؾ ےس رتہب ےہ  م بج رتسب رپ اجؤ وت اخدؾ وت امہرے اپس ےس ںیہن ےلم اگ اکی لمع ںیم ںیہمت اتبےئ داتی وہں وج اہمترے 
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ی سیدی نب زر،ع رفح انب اقمس لہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عب س

 اہیم نب اطسبؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 حبص افر  اےت فتق یک حیبست رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2422    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ سٌیس، زارمی حش٩، وہیب، سہی١ :  راوی

ث٨ََا ُسَضِی١ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاو حَ  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ٌٔیٕس اٟسَّ ث٨َٔیطٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ َس ٔ سَّ  ز

 ادمح نب دیعس، داریم نسح، فبیہ، لیہس اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 ادمح نب دیعس، داریم نسح، فبیہ، لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رمغ یک اذاؿ ےک فتق داع ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 رمغ یک اذاؿ ےک فتق داع ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2423    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، جٌرف اب٩ ربیٌہ اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ َة  ٌَ رَفٔ ب٩ِٔ َربٔی ٌِ ٩ًَِ َج َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ثَىٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس َحسَّ َّی اہللُ  ٥ََّ٠  ا٨َّٟٔيیَّ َػل

 ٔ ُت٥ِ ٧َض ٌِ ََّضا َرأَِت ٠َ٣َکّا َوإَٔذا َس٤ٔ إ٧ٔ َٓ ٠ٔطٔ  ـِ َٓ اِسأَُٟوا اہللَ ٩ِ٣ٔ  َٓ َٜةٔ  یَ ُت٥ِ ٔػَیاَح اٟسِّ ٌِ ا٢َ إَٔذا َس٤ٔ ذُوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ َٗ وَّ ٌَ َت َٓ ِٟح٤َٔارٔ  َٙ ا ی

ََّضا َرأَِت َطِیَلا٧ّا إ٧ٔ َٓ ِیَلأ٪   اٟظَّ

ج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہبیتق نب دیعس، ثیل، رفعج انب رہعیب ارع

ی ںگ ونس وت 
بج  م رمغ یک اذاؿ ونس وت اہلل ےس اس ےک لضف اک  ااؽ ایک رکف ویکہکن فہ رفہتش وک داتھکی ےہ افر بج  م دگوہ یک ہ 

 ےہ۔ اطیشؿ ےس اہلل یک انپہ اموگنں ویکہکن فہ اطیشؿ وک داتھکی

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، رفعج انب رہعیب ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تبیصم ےک فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

  یک داع ےک ایبؿ ںیمتبیصم ےک فتق

     2424    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی اب٩ برش ًبیساہلل ب٩ سٌسی اب٩ سٌیس ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، ابی ًاٟیہ حرضت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َواب٩ُِ َبظَّ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  ُى َّٔلب٩ِٔ َس ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ إر َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس

٥َ کَاَ٪  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  أَٟیٔة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ و٢ُ ٨ًَِٔس أَبٔی  ُ٘ َط إَّٔلَّ اہللُ   َي َٟ ٔ ٔب ََّل إ اِلرَکِ

٤َاَوأت َوَر  ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َربُّ اٟشَّ ٔ ٔوی٥ٔ ََّل إ ٌَ ِٟ زِٔغ ا ٌَ ِٟ ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َربُّ ا ٔ َِٟح٠ٔی٥ُ ََّل إ ٔوی٥ُ ا ٌَ ِٟ ی٥ٔ ا زِٔغ اِلرَکٔ ٌَ ِٟ  بُّ اِِلَِرٔق َوَربُّ ا

ذ نب اشہؾ اوباتقدہ، ایب اعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دمحم نب ینثم انب رشب دیبع اہلل نب دعسی انب دیعس اعم
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ُ ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس تبیصم ےک فتق )ل
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( ، تمظع فاےل افر ربدابری فاےل اہلل ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ر

ِ

 
 ِث
َ ْ

ِش اْل
ْ
 َ
ْ
ُ ال
ّ
ب
َ
ر
َ
ِض ف
ْ
ر
َ
ا ُ اْلْ
ّ
ب
َ
ر
َ
اِت ف
َ
مَااف
َ
ّ
نس

 رعش ا

میظع ےک رپفرداگر ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن آامسونں ےک رب زنیم ےک رب افر زعت فاےل رعش ےک رب اہلل ےک  اا 

 قئ ںیہن، زپےتھ۔وکیئ ابعدت ےک ال

 دمحم نب ینثم انب رشب دیبعاہلل نب دعسی انب دیعس اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، ایب اعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ذرک داع ف اافغتسر اک :   ابب

 تبیصم ےک فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2425    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ہظا٦ ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ :  راوی

ٔ َوَحسٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ أََت٥ُّ َحسَّ اذ ٌَ  یُث ٣ُ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ اعمذ نب اشہؾ ہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اشہؾ اعمذ نب اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2426    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس ٣ح٤س ب٩ برش ًبسی سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ ٗتازہ، ابو ًاٟیہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُ  ًَ ث٨ََا  او َحسَّ ٌَ ِٟ َتاَزَة أَ٪َّ أَبَا ا َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ ث٨ََا َس ِبسٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ ا َٟٔیٔة اٟزِّیَاؤیَّ ِیٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

٥َ کَاَ٪ یَِسًُو بٔض٩َّٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثَُض٥ِ  ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  َحسَّ ٔب  وُُٟض٩َّ ٨ًَِٔس اِلرَکِ ُ٘ َوَي

٤َاَوأت َواِِلَِرٔق  ا٢َ َربُّ اٟشَّ َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔ ب٩ِٔ صَٔظا٦ٕ  اذ ٌَ ٣ُ 

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دبع نب دیمح دمحم نب رشب دبعی دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، اوب اعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

یلص اہلل ہیلع فملس تبیصم ےک فتق اؿ املکت ےک اسھت داع رفام ا رکےت ےھت وج افرپ ذموکر وہےئ رضحت اتقدہ یک رفاتی ںیم 

 آامسونں افر زنیم ےک رب ذموکر ےہ۔

 س ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح دمحم نب رشب دبعی دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، اوب اعہیل رضحت انب ابع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 تبیصم ےک فتق یک داع ےک ایبؿ ںیم

     2427    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حات٥، بہز ح٤از ب٩ س٤٠ہ یوسٕ ب٩ ًبساہلل ب٩ حارث ابی ًاٟیہ حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ِبٔس اہللٔ ًَ ُٕ ب٩ُِ  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَِخبََرنٔی یُوُس ث٨ََا َح٤َّ ث٨ََا بَِضزْ َحسَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ أٟیَ و َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا َِٟحارٔٔث  ةٔ  ب٩ِٔ ا

ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ حَ  ا٢َ  َٗ ٥َ کَاَ٪ إَٔذا َحزَبَُط أ٣َِْز  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُض٩َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َوَزاَز ٣َ اذٕ  ٌَ ٔسیٔث ٣ُ

ی٥ٔ  زِٔغ اِلرَکٔ ٌَ ِٟ َط إَّٔلَّ اہللُ َربُّ ا َٟ ٔ  ََّل إ

 ویفس نب دبعاہلل نب احرث ایب اعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص دمحم نب اح م، زہب امحد نب ہملس

اہلل ہیلع فملس وک بج وکیئ امہ اکؾ درشیپ وہات وت ایہن املکت ےس داع اماگن رکےت ےھت نکیل اس رفاتی ںیم اؿ املکت ےک اسھت ہی 

 ُ
ّ
ب
َ
ُ ر
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
( زعت فاےل رعش ےک رب اہلل ےک  اا وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن۔ ااضہف یھب ےہ )ل

ِ

 
 ِث
َ ْ

ِش اْل
ْ
 َ
ْ
 ال

 دمحم نب اح م، زہب امحد نب ہملس ویفس نب دبعاہلل نب احرث ایب اعہیل رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...احبسؿ اہلل فدمحبہ یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 احبسؿ اہلل فدمحبہ یک 

     2428    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہلل جرسی اب٩ ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، حبا٪ ب٩ ہًل٢ وہیب سٌیس جزیز، ابی ًبسا :  راوی

٩ًَِ أَ  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا ث٨ََا َس ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ یِّ  ِٟحرِٔسٔ ًَِبسٔ اہللٔ ا بٔی 

٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ أَ٪َّ َرُس  ا٣ٔٔت  َٜتٔطٔ أَِو اٟؼَّ ٔ ا٢َ ٣َا اِػَلفَی اہللُ ٤ًََٟٔلئ َٗ  ١ُ ـَ ِٓ ٔ أَ ِٟکًََل٦ ٥َ ُسئ١َٔ أَیُّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   و٢َ اہللٔ َػل

 ٔ ٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِٔسظ ٌَٔبازٔظ ٔ ٟ 

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زریہ نب رحب، ةحؿ نب الہؽ فبیہ دیعس رجری، ایب دبعاہلل رسجی انب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپاھچ ایگ ہک وکاسن الکؾ الضف ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےسج اہلل ےن اےنپ رفوتشں  ا 

ـِ۔ َمْد ِ
ِج
ت 

َ
ِ ف
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
 (دنبفں ےک ےئل نچ ایل ےہ ینعی )

 رجری، ایب دبعاہلل رسجی انب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، ةحؿ نب الہؽ فبیہ دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 احبسؿ اہلل فدمحبہ یک 

     2429    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ ابی برک طٌبہ، جزیزی ًبساہلل جرسی ٤ًز ًبساہلل ب٩ ػا٣ت حرضت ابوذر رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ا َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط  ٕ َِْٜر ُ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَبٔی ب ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٨َزََة  ًَ یِّ ٩ِ٣ٔ  ِٟحرِٔسٔ ًَِبٔس اہللٔ ا ٩ًَِ أَبٔی  ُِٟحَزیِزٔیِّ 

٥َ أَََّل أُِخبٔرَُک  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َذٓرٕ  ا٣ٔٔت  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٠ُُِٗت یَا ًَ ٔلَی اہللٔ  ٔ إ ِٟکًََل٦  بٔأََحبِّ ا

ٔلَی اہللٔ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َوبَٔح٤ِسٔ َرُسو٢َ اہللٔ ِٟکًََل٦ٔ إ ا٢َ إٔ٪َّ أََحبَّ ا َ٘ َٓ ٔلَی اہللٔ  ِٟکًََل٦ٔ إ ٔ  أَِخبٔرِنٔی بٔأََحبِّ ا  ظ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب رکب ہبعش، رجریی دبعاہلل رسجی رمع دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ںیم ںیہمت اہلل ےک زندکی بس ےس ز ادہ دنسپدیہ الکؾ یک ربخ ہن دفں ںیم ےن رعض  ےہ ہک

ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم اہلل ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ الکؾ یک ربخ دںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ـِ( ےہ۔رفام ا اہلل ےک زندکی َمْد ِ
ِج
ت 

َ
ِ ف
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
  بس ےس دنسپدیہ الکؾ )



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب ایب رکب ہبعش، رجریی دبعاہلل رسجی رمع دبعاہلل نب اصتم رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

لی ت

 

ض
ف
 ...املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن یک 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن یک 

     2430    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٓـی١ ابی ك٠حہ ب٩ ًیبس اہلل ب٩ َکیز ا٦ زرزاء ابوزرزاء حرضت ابوذر  اح٤س ب٩ ٤ًز اب٩ حٔؽ وٛیٍ، :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ ك٠ََِحَة بِ  ث٨ََا أَبٔی  ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟوٛٔیعٔیُّ َحسَّ ٕؽ ا ِٔ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َح ٩ًَِ َحسَّ  ٕ یز أ٦ُِّ  ٩ٔ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ََکٔ

ًَِبٕس ٣ُِش٥ٕٔ٠ یَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا ٩ِ٣ٔ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِرَزأئ  ٩ًَِ أَبٔی اٟسَّ ِرَزأئ  ِیٔب إَّٔلَّ اٟسَّ َِ ِٟ ٔ ا ِسًُو ِٔلَخٔیطٔ بَٔوِضز

ََٟک ب٤ِٔٔث١ٕ  ٠َ٤َُِٟک َو ا٢َ ا َٗ 

 ت د  اہلل نب رکسی اؾ درداء اوبدرداء رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ادمح نب رمع انب صفح فعیک، دمحم نب لیضف ایب ہحلط نب
عب
 

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج یھب املسمؿ اےنپ اھبیئ ےک سپ تشپ اس ےک ےئل داع اماتگن ےہ وت رفہتش اتہک 

 ےہ ہک ریتے ےئل یھب ایس یک رطح وہ۔

 ت د  اہلل نب رکسی اؾ درداء اوبدرداء رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب رمع انب صفح :  رافی
عب
  فعیک، دمحم نب لیضف ایب ہحلط نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 یک 

     2431    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١ ٣وسٰی اب٩ رسوا٪ ك٠حہ ب٩ ًبیساہلل اب٩ َکیز حرضت ا٦ زرزاء :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ حَ  ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٥ُِّ٠ َحسَّ ٌَ ٤ُِٟ َواَ٪ ا ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ رَسِ سَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ثَىٔی َسیِّسٔی أ٧َ َِٟت َحسَّ ا َٗ ِرَزأئ  ثَِتىٔی أ٦ُُّ اٟسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ یز ًَا ََکٔ و٢ُ ٩ِ٣َ َز ُ٘ ٥َ َي طٔ َوَس٠َّ



 

 

ََٟک ب٤ِٔٔث١ٕ ِٔلَخٔی ١َُّ بٔطٔ آ٣َْٔن َو ٤َُِٟوک ٠َ٤َُِٟک ا ا٢َ ا َٗ ِیٔب  َِ ِٟ ٔ ا  طٔ بَٔوِضز

ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم ومٰیس انب رسفاؿ ہحلط نب دیبع اہلل انب رکسی رضحت اؾ درداء ےس رفاتی ےہ ہک ریمے آاق ےن ھجم 

رفامےت وہےئ انس سج ےن اےنپ اھبیئ ےک ےئل اس ےک اپس تشپ داع  ےس دحثی ایبؿ یک ہک اس ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی

 یک وت اےکس رس ےک اپس وموجد وملک رفہتش آنیم اتہک ےہ افر اتہک ےہ ہک ریتے ےئل یھب ایس یک اثمؽ وہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم ومٰیس انب رسفاؿ ہحلط نب دیبعاہلل انب رکسی رضحت اؾ درداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن یک 

     2432    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠امی٪ ابی زبْر حرضت ػٔوا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ػٔوا٪اسحاٚ ب٩ ابزا :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ أَبٔی ُس٠َامِیَ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح َواَ٪ َوصَُو اب٩ُِ  َحسَّ ِٔ ٩ًَِ َػ  ٔ أَبٔی اٟزُّبَِْر

 ًَ ٔ ِرَزأئ فٔی ٨ِ٣َزٟٔ أََتِیُت أَبَا اٟسَّ َٓ ا٦َ  س٣ُِٔت اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِرَزاُئ  َواَ٪ َوکَا٧َِت َتِحَتُط اٟسَّ ِٔ ٥ِ٠َ أَٔجِسُظ َوَوَجِسُت أ٦َُّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َػ َٓ طٔ 

 َٟ َُ اہللَ  اِز َٓ َِٟت  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِت َن ُ٘ َٓ ا٦َ  ٌَ ِٟ َِٟحخَّ ا َِٟت أَتُزٔیُس ا ا َ٘ َٓ ِرَزأئ  و٢ُ اٟسَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ َي ًَ َّی اہللُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٓ  ٕ ٨َا بَٔدِْر

 َ ًَا ِٔل ١َّْ ک٤ََّ٠ُا َز ِیٔب ٣ُِشَتَحابَْة ٨ًَِٔس َرأِٔسطٔ ٠َ٣َْک ٣َُوک َِ ِٟ ٔ ا ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ِٔلَخٔیطٔ بَٔوِضز ٤َِٟزِٔئ ا ًَِوةُ ا ١َُّ َز ٤َُِٟوک ٠َ٤َُِٟک ا ا٢َ ا َٗ  ٕ خٔیطٔ بَٔدِْر

ََٟک ب٤ِٔٔث١ٕ بٔطٔ آ  ٣َْٔن َو

ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ایب زریب رضحت وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک اؾ 

وجد ںیھت درداء اؿ یک ویبی یھت ںیم کلم اشؾ ایگ وت ںیم اوبدرداء ےک اپس اکمؿ رپ احرض وہا افر فہ رھگ رپ وموجد ہن ےھت ہکبج اؾ درداء وم

یبن وت اوہنں ےن اہک ایک وت اس اسؽ جح اک ارادہ راتھک ےہ ںیم ےن اہک  ی اہں اوہنں ےن اہک اہلل ےس امہرے ےئل الھبیئ یک داع رکف ویکہکن 

یلص اہلل ہیلع فملس رفام ا رکےت ےھت املسمؿ رمد یک اےنپ اھبیئ ےک ےئل سپ تشپ داع وبقؽ وہیت ےہ اس ےک رس ےک اپس وملک رفہتش 

وموجد ےہ بج ہی اےنپ اھبیئ ےک ےئل الھبیئ یک داع رکات ےہ وت وملک رفہتش اس رپ آنیم اتہک ےہ افر اتہک ےہ ہک ریمے ےئل یھب اس یک 

 لثم وہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ایب زریب رضحت وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن یک 

     2433    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہحرضت ػٔوا٪ ب٩ ًبساہلل رضی اہلل :  راوی

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ لٔی ٣ِٔث١َ َذَٟٔک َیزِؤیطٔ  َ٘ َٓ ِرَزأئ  ٠ََٓ٘ٔیُت أَبَا اٟسَّ  ٔٚ و ٔلَی اٟشُّ ِجُت إ رَخَ َٓ ا٢َ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ   

الماقت وہیئ وت اوہنں  رضحت وفصاؿ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ابزار یک رطػ ت ال ریمی اوبدرداء ےس

 ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس یہی دحثی رفاتی رکےت وہےئ داع رکےن ےک ےئل اہک۔

 رضحت وفصاؿ نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ف اافغتسر اک ایبؿذرک داع  :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 املسمون ےک ےئل سپ تشپ داع امےنگن یک 

     2434    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠امی٪ ػٔوا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ ػٔوا٪ :  راوی

ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ  َ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٣ِٔث٠َ و َحسَّ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ أَبٔی ُس٠َامِیَ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ٩ًَِ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َٗ ُط َو

َواَ٪  ِٔ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َػ َواَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ  َػ

اہلل نب وفصاؿ اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ وفصاؿ نب دبع

 رطح رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل ابترک فاعتیل اک رکش ادا رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیماھکےن ےنیپ ےک دعب

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک دعب اہلل ابترک فاعتیل اک رکش ادا رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2435    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ابواسا٣ہ ٣ح٤س ب٩ برش زَکیا، اب٩ ابی زائسہ سٌیس ب٩ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  ابوبرک ب٩ ابی :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َو  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى َّٔلب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٩ًَِ َحسَّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  یَّاَئ ب٩ِٔ أَبٔی  ٣َُح٤َّ َزََکٔ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ًَِ َس ِبسٔ َزائَٔسَة  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ََْٟرَِضی  ٥َ إٔ٪َّ اہللَ 

َب  ٠ًََِیَضا أَِو َيرِشَ َیِح٤ََسُظ  َٓ ٠َِیَضا أَِ٪ َیأِک١َُ اِِلَک٠ََِة  ًَ َیِح٤ََسُظ  َٓ بََة  ِ
 اٟرشَّ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم دمحم نب رشب زرک ا، انب ایب زادئہ دیعس نب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

ان اھک رک اس رپ اہلل اک رکش ادا ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل اعتیل اس دنبے رپ وخش وہات ےہ وج اکی اھک

 رکے  ا وج یھب زیچ ےئپ اس رپ اہلل اک رکش ادا رکے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوبااسہم دمحم نب رشب زرک ا، انب ایب زادئہ دیعس نب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 اھکےن ےنیپ ےک دعب اہلل ابترک فاعتیل اک رکش ادا رکےن ےک اابحتسب ےک ایبؿ ںیم

     2436    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا، اب٩ ابی زائسہ سٌیس ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟکزہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ یو٧ص ازرٚ زَکی :  راوی

 ٔ یَّاُئ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا َزََکٔ ُٚ َحسَّ َٕ اِِلَِزَر ُٙ ب٩ُِ یُوُس ث٨ََا إِٔسَح ٕب َحسَّ ث٨َٔیطٔ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  و َحسَّ

  ایس رطح رمفی ےہزریہ نب رحب، ااحسؼ نب ویسن ازرؼ زرک ا، انب ایب زادئہ دیعس نب اسن نب امکل اس دنس ےس یھب ہی دحثی

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب ویسن ازرؼ زرک ا، انب ایب زادئہ دیعس نب اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ اس داع ےک وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم سج ںیم دلجی ہن یک اجےئ ۔

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 رہ اس داع ےک وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم سج ںیم دلجی ہن یک اجےئ ۔

     2437    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب ابی ًبیس ٣ولی اب٩ ازہز حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صُ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیٕس ٣َِولَی اب٩ِٔ أَِزَصَز  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ًَلَی ٣َأٟٕک  أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ َزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی 

ِس زَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َح١ِ  ٌِ ٥َِٟ َي ٥ِ ٣َا  ُٛ ا٢َ ُيِشَتَحاُب ِٔلََحٔس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ ُيِشَتَحِب لٔیَػل َٓ ًَل أَِو  َٓ  ًَِوُت 

ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب ایب دیبع ومیل انب ازرہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک ںیم دیناع امیگن یھت رگم وبقؽ فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وج آدیم بج کت دلجی ہن رکے اس یک داع وبقؽ یک اجیت ےہ ہی ہن اہک اجےئ 

 ہن وہیئ۔

 ییحی نب ییحی، امکل انب اہشب ایب دیبع ومیل انب ازرہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب

 رہ اس داع ےک وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم سج ںیم دلجی ہن یک اجےئ ۔

     2438    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب اب٩ ٟیث، ً٘ی١ ب٩ خاٟس اب٩ طہاب ابوًبیس ٣ولی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ثَىٔی  َّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  َِٟیٕث َحسَّ ِیٔب ب٩ِٔ  ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ا٢َ ِبُس ا َٗ ُط 

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ طٔ  ِ٘ ٔٔ ِٟ أئ َوأَص١ِٔ ا ُِْٟقَّ ٖٕ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ِو ًَ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ثَىٔی أَبُو ًُبَِیٕس ٣َِولَی  ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ

٥ِ٠َ يَ  َٓ ِّی  ِوُت َرب ًَ ِس َز َٗ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َح١ِ  ٌِ ٥ِ َي َٟ ٥ِ ٣َا  ُٛ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ يُِشَتَحاُب ِٔلََحٔس َّی اہللُ   ِشَتحِٔب لٔیاہللٔ َػل

توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  دبعاکلمل نب بیعش انب ثیل، لیقع نب اخدل انب اہشب اوبدیبع ومیل دبعارلنمح نب

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  م ںیم ےس رہ اکی یک داع اس فتق کت وبقؽ یک اجیت ےہ بج کت فہ 

 دلجی ہی ہن ےہک ہک ںیم ےن اےنپ رب ےس داع یک یھت نکیل اس ےن وبقؽ ہن یک۔

ثیل، لیقع نب اخدل انب اہشب اوبدیبع ومیل دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  دبعاکلمل نب بیعش انب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ذرک داع ف اافغتسر اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دلجی ہن یک اجےئ ۔ رہ اس داع ےک وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم سج ںیم

     2439    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اب٩ وہب، ٣ٌاویہ اب٩ ػاٟح ربیٌہ ب٩ یزیس ابی ازریص خوَّلنی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣ُ اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ َِٟدِوََّلنٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی إِٔزرٔیَص ا َة ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٌَ ٩ًَِ َربٔی اؤَیُة َوصَُو اب٩ُِ َػأٟٕح 

 َُ ٥ِ یَِس َٟ ِبٔس ٣َا  ٌَ ا٢َ ََّل َیزَا٢ُ ُيِشَتَحاُب ٠ِٟٔ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ةٔ  صَُزیَِزَة  ٌَ ٔلی َٗ ح١ِٔ بٔإٔث٥ِٕ أَِو  ٌِ ٥ِ َيِشَت َٟ َرح٥ٕٔ ٣َا 

َیِشتَ  َٓ ٥ِ٠َ أََر َيِشَتحٔیُب لٔی  َٓ ِوُت  ًَ ِس َز َٗ ًَِوُت َو ِس َز َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ َي َٗ َحا٢ُ  ٌِ ٔ َُ ٗٔی١َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا أَّلِست َٔک َویََس ِحرٔسُ ٨ًَِٔس ذَٟ

ًَاَئ   اٟسُّ

ین رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اوباطرہ انب فبہ، اعمفہی انب اصحل رہعیب نب سیدی ایب ادرسی وخال

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج کت آدیم یسک انگہ  ا عطق ریمح افر وبق تی ںیم دلجی ہن رکے اس فتق کت دنبہ یک داع وبقؽ یک اجیت ریتہ 

اع امیگن یھت ںیم ےن داع امیگن یھت نکیل ےھجم ولعمؾ ےہ رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ دلجی ایک ےہ آپ ےن رفام ا فہ ےہک ںیم ےن د

 ںیہن ہک ریمی داع وبقؽ وہیئ وہ رھپ فہ اس ےس ان ادیم وہ رک داع امانگن وھچڑ داتی ےہ۔

 اوباطرہ انب فبہ، اعمفہی انب اصحل رہعیب نب سیدی ایب ادرسی وخالین رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ : ابب

 ...الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

  ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیمالہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج

     2440    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہساب ب٩ خاٟس ح٤از ب٩ س٤٠ہ زہْر ب٩ رحب، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز اسحاٚ ب٩  :  راوی

 زریٍ تیِم ابی ًث٤ا٪ حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابزاہی٥ جزیز، س٠امی٪ تیِم ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن یزیس ب٩

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة ح و َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا صَسَّ ثَىٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ ح و َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ٣ُ 



 

 

ًِلَی َ ِبٔس اِِل ًَ ُس ب٩ُِ  َِّیِٔمِّ  ٣َُح٤َّ َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ُض٥ِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز ک٠ُُّ ث٨ََا إِٔسَح َت٤ٔزُ ح و َحسَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو َحسَّ  ح و َحسَّ

 ًَ َِّیِٔمُّ  ث٨ََا اٟت ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َوا٠َّٟ ـَ ُٓ ا٢َ کَا١ٕ٣ٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس  ٩ِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ 

٤ََِٟشاُْٛٔن  ُة ٩ِ٣َ َزَخ٠ََضا ا ًَا٣َّ إَٔذا  َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ًَلَی بَأب ا ٤ُُِٗت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َِٟحسِّ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َوإَٔذا أَِػَحاُب ا

ِس  َ٘ َٓ ُة ٩ِ٣َ َزَخ٠ََضا ا٨َِّٟشاُئ  ٣َِحبُوُسوَ٪ إَّٔلَّ أَِػَحاَب ا٨َّٟارٔ  ًَا٣َّ إَٔذا  َٓ ًَلَی بَأب ا٨َّٟارٔ  ٤ُُِٗت  ٔلَی ا٨َّٟارٔ َو  أ٣َُٔز بٔض٥ِٔ إ

دہاب نب اخدل امحد نب ہملس زریہ نب رحب، اعمذ نب اعمذ ةنعی دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ااحسؼ نب اربامیہ رجری، امیلسؿ یمیت اوباکلم 

 ایب امثعؿ رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا لیضف نب نیسح سیدی نب زر،ع یمیت

ںیم تنج ےک درفازہ رپ ڑھکا وہا وت اس ںیم ارثک دالخ وہےن فاےل اسمنیک ےھت افر امؽ فتمظع فاولں وک رفک د ا ایگ اہتبل دفزخ 

افر ںیم منہج ےک درفازے رپ ڑھکا وہا وت اس ںیم ارثک دالخ وہےن فایل تورںیت فاولں ےک ےئل دفزخ ںیم دالخ وہےن اک مکح د ا ایگ 

 ںیھت۔

دہاب نب اخدل امحد نب ہملس زریہ نب رحب، اعمذ نب اعمذ ةنعی دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ااحسؼ نب اربامیہ رجری، امیلسؿ یمیت  :  رافی

 ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباکلم لیضف نب نیسح سیدی نب زر،ع یمیت ایب امثعؿ رضحت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2441    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب ابی رجاء ًلارزی حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ا َٗ َلارٔزٔیِّ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی َرَجإئ ا ٩ًَِ أَیُّوَب  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُت اَحسَّ ٌِ وَُّل ٢َ َس٤ٔ ُ٘ ًَبَّإض َي ب٩َِ 

 َّ اَئ َواك َُْٔقَ ِٟ ثََر أَص٠َِٔضا ا ِٛ أَیُِت أَ َِٟح٨َّٔة رَفَ ُت فٔی ا ٌِ ٠ََّ ٥َ اك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْس َػل ا٢َ ٣َُح٤َّ ثََر أَص٠َِٔضا َٗ ِٛ أَیُِت أَ ُت فٔی ا٨َّٟارٔ رَفَ ٌِ ٠َ

 ا٨َِّٟشاَئ 

اطعردی رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اویب ایب راجء 

رفام ا ںیم تنج رپ علطم وہا وت ںیم ےن فاہں ارثکتی ریقف ولوگں یک دیھکی افر بج منہج رپ علطم وہا وت فاہں ارثکتی ںیم ےن توروتں یک 

 دیھکی۔

 اطعردی رضحت انب ابعسزریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اویب ایب راجء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2442    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ث٘فی ایوب :  راوی

 ٔ فٔیُّ أَِخبََر٧َا أَیُّوُب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ٘ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا اٟثَّ ث٨ََاظ إِٔسَح  و َحسَّ

 ااحسؼ نب اربامیہ، یفقث اویب اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 احسؼ نب اربامیہ، یفقث اویبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2443    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور ابواَّلطہب ابورجاء حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبَّإض أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أَبُو َرَجإئ  ث٨ََا أَبُو اِِلَِطَضٔب َحسَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٠ًََ و َحسَّ َّی اہللُ  ٍَ  َػل ٠ََّ ٥َ اك ِیطٔ َوَس٠َّ

ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَیُّوَب   فٔی ا٨َّٟارٔ 

ابیشؿ نب رففخ اوباالبہش اوبراجء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک منہج ےک 

 ابرے ںیم علطم ایک ایگ ابح  دحثی اویب یک رطح ذرک یک۔

 رففخ اوباالبہش اوبراجء رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعابیشؿ نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2444    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ابواسا٣ہ سٌیس اب٩ ابی ْعوہ ابورجاء حرضت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٍَ أَبَا َرَجإئ  وبََة َس٤ٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ ٩ًَِ َس ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  ٕض َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ



 

 

ََٓذََکَ ٣ِٔث٠َطُ   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکبی اوبااسہم دیعس انب ایب رعفہ اوبراجء رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا رھپ ایس رطح دحثی 

 رفاتی یک۔

 انب ابعس اوبرکبی اوبااسہم دیعس انب ایب رعفہ اوبراجء رضحت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2445    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ٣ٌاذ ابی طٌبہ، حرضت ابواٟتیاح :  راوی

 ٖٔ ا٢َ کَاَ٪ ٤ُٟٔرَطِّ َٗ َّیَّاحٔ  ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َحاَئ ٩ِ٣ٔ َحسَّ َٓ ِبٔس اہللٔ ا٣َِزأََتأ٪  ًَ ب٩ِٔ 

ث٨ََا أَ٪َّ َرُسو٨ًِٔٔس إِٔحَساص٤َُا  َحسَّ َٓ ا٢َ ٔجئُِت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ حَُؼِْٕن  َ٘ َٓ ًَُٓل٧ََة  ی ٔجئَِت ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس  َِٟت اِِلَُِخَ ا َ٘ ٢َ اہللٔ َٓ

َِٟح٨َّةٔ ا٨َِّٟشاُئ  ١َّ َساٛٔىٔی ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ح ےس رفاتی ےہ ہک رطمػ نب دبعاہلل یک دف ویب اں ںیھت فہ اس ںیم ےس اکی ےک اپس آےئ دیبع اہلل اعمذ ایب ہبعش، رضحت اوباایتل

وت دفرسی ےن اہک وت الفےن ےک اپس ےس آ ا ےہ اوہنں ےن اہک ںیم رمعاؿ نب نیصح ےک اپس ےس آ ا وہں اوہنں ےن ںیمہ ہی دحثی 

 ےس مک تورںیت وہں یگ۔رفاتی یک ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا تنج ںیم رےنہ فاولں ںیم بس 

 دیبعاہلل اعمذ ایب ہبعش، رضحت اوباایتلح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن

     2446    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ًبسالرکی٥ ابوزرًہ اب٩ بْٜر يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ی٥ٔ  ًَِبسٔ اِلرَکٔ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩ِ  َحسَّ ًَ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ٕ َحسَّ َِْٜر ُ ث٨ََا اب٩ُِ ب ًََة َحسَّ أَبُو ُزِر



 

 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ًَأئ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ زُ َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز   ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ زٔی٨َإر  ٥َ اٟ ًَ ِّی أًَُوذُ بَٔک ٩ِ٣ٔ َوَس٠َّ ٔن ُض٥َّ إ َّ٠

ٍٔ َسَدٔلَک  ٤َتَٔک َوَج٤ٔی ِ٘ ٔ َُٓحائَٔة ن ًَآَٔیتَٔک َو  ٢ٔ ٤َتَٔک َوَتَحوُّ ٌِ ٔ  َزَوا٢ٔ ن

 دیبع اہلل نب دبعارکلمی اوبزرہع انب ریکب وقعیب نب دبعارلنمح ومٰیس نب ہبقع دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
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 افر ااچکن تبیصم آاجےن افر ریتی رہ مسق یک انرایگض ےس انپہ اماتگن وہں۔

دیبعاہلل نب دبعارکلمی اوبزرہع انب ریکب وقعیب نب دبعارلنمح ومٰیس نب ہبقع دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2447    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوتیاح سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ تیِم ٣ح٤س ب٩ وٟیس ب٩ ًبساٟح٤یس ٣ح٤س  :  راوی

 ابی ًث٤ا٪ ٧ہسی اسا٣ہ ب٩ زیس، حرضت ٣رطٖ

٩ًَِ أَبٔی َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟح٤ٔیسٔ َحسَّ ًَِبسٔ ا َِٟؤٟیسٔ ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َّیَّاحٔ  ا  اٟت ّٓ ٣ُرَطِّ

 ٕ اذ ٌَ ىَی َحٔسیٔث ٣ُ ٌِ ُط ا٣َِزأََتأ٪ ب٤َٔ َٟ َّطُ کَا٧َِت  ُث أ٧َ  یَُحسِّ

 دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبایتح دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمتعم نب امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی ااسہم نب زدی،

 ح  دحثی افرپ زگر یکچ ےہ۔رضحت رطمػ ےس رفاتی ےہ ہک اس یک دف ویب اں ںیھت اب

دمحم نب فدیل نب دبعادیمحل دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبایتح دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمتعم نب امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی ااسہم  :  رافی

 نب زدی، رضحت رطمػ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2448    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اہلل تٌالٰی سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ س٠امی٪ تیِم ابی ًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أَبٔی َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ َیاُ٪ َو٣ُ ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٩ًَِ أَُسا٣ََة  َحسَّ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔیِّ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلَی اٟزَِّجا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشائٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ٔسی ٓٔت٨َِّة هَٔی أََُضُّ  ٌِ ُت َب ِٛ ٥َ ٣َا َتَز  ِیطٔ َوَس٠َّ

دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمتعم نب امیلسؿ امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ےنپ دعب توروتں ےس ڑبھ رک ز ادہ اصقنؿ دہ رمدفں ےک ےئل افر وکیئ ہنتف ںیہن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم ےن ا

 وھچڑا۔

 دیعس نب وصنمر، ایفسؿ، رمتعم نب امیلسؿ امیلسؿ یمیت ایب امثعؿ دہنی رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2449    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ٤ٌ٣تر اب٩ ٣ٌاذ ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ ابوًث٤ا٪ حارثہ ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری سویس ب٩ سٌیس ٣ح٤س ب٩ ًبساَّل :  راوی

 حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس اور سٌیس ب٩ زیس ب٩ ٤ًزو ب٩ نٔی١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ا  ٌّ ًِلَی َج٤ٔی َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ٨ِبَرٔیُّ َوُسَویُِس ب٩ُِ َس ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٌِ َحسَّ ٤ُِٟ ٕ ٩ِ ا اذ ٌَ ا٢َ اب٩ُِ ٣ُ َٗ  ٔ َت٤ٔز

 َ ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ َحارٔث ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ا٢َ أَبٔی َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٪َ َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٤ِزٔو ب٩ِٔ َحسَّ ًَ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  َة َوَس

َّی اہللُ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ثَا  َُّض٤َا َحسَّ ِی١ٕ أ٧َ َٔ ًَلَی اٟزَِّجا٢ٔ ٩ِ٣ٔ نُ ٔسی فٔی ا٨َّٟأض ٓٔت٨َِّة أََُضَّ  ٌِ ُت َب ِٛ ا٢َ ٣َا َتَز َٗ َّطُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ  

 ا٨َِّٟشائٔ 

ر  انب اعمذ رمتعم نب امیلسؿ اوبامثعؿ احرہث رضحت ااسہم نب زدی افر دیعس

 

می
مع

 دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی  ادی نب دیعس دمحم نب دبعاالیلع 

نب رمعف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن اراشد رفام ا ںیم ےن ولوگں ںیم اےنپ دعب  نب زدی

 رمدفں رپ توروتں ےس ڑبھ رک ز ادہ اصقنؿ دہ وکیئ ہنتف ںیہن وھچڑا۔

ر  انب اعمذ رمتعم :  رافی

 

می
مع

 نب امیلسؿ اوبامثعؿ احرہث رضحت ااسہم نب دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی  ادی نب دیعس دمحم نب دبعاالیلع 

 زدی افر دیعس نب زدی نب رمعف نب لیفن ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیمالہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ 

     2450    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ابوخاٟس اح٤ز یحٌی ب٩ یحٌی، ہظی٥ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، س٠امی٪ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا صَُظِی٥ْ ح و و َحسَّ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ ح و َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

ٔ ٣ِٔث٠َ  َِّیِٔمِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ُض٥ِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز ک٠ُُّ ث٨ََا إِٔسَح  طُ َحسَّ

ایب ہبیش، انب ریمن، اوباخدل ارمح ییحی نب ییحی، میشہ ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس اوبرکب نب 

 رطح رمفی ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباخدل ارمح ییحی نب ییحی، میشہ ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، امیلسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج ںیم رغوبیں افر الہ منہج ںیم توروتں یک ارثکتی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2451    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابی ٣ش٤٠ہ ابو نرضہ طٌبہ، ابی ٣ش٤٠ہ ابو نرضہ حرضت ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ  َحسَّ ُت ٩ًَِ أَب ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ی ٣َِش٤َ٠ََة 

 ِ ٧ ا٢َ إٔ٪َّ اٟسُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  َة یَُحسِّ ْة َوإٔ٪َّ اہللَ أَبَا َنرِضَ َیا ح٠َُِوْة َخرٔضَ

و ُ٘ َٓاتَّ ٠٤َُوَ٪  ٌِ َٕ َت ِی َٛ َی٨ُِوزُ  َٓ ٥ُُِٜٔ ٓٔیَضا  ٔ ائٔی١َ کَا٧َِت فٔی ا٨َِّٟشأئ ٣ُِشَتِد٠ ٢َ ٓٔت٨َِٔة بَىٔی إرِٔسَ إٔ٪َّ أَوَّ َٓ وا ا٨َِّٟشاَئ  ُ٘ ٧َِیا َواتَّ ا اٟسُّ

٠٤َُوَ٪  ٌِ َٕ َت ِی َٛ إر َٟٔی٨ُِوَز   َوفٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ َبظَّ

ت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ہملسم اوب رضنہ ہبعش، ایب ہملسم ااب رضنہ رضح

یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا داین یھٹیم افر رس زبس ےہ افر اہلل اعتیل ںیہمت اس ںیم ہفیلخ فانبئ انبےن 

ینب ارسالیئ ںیم بس ےس الہپ ہنتف  فاال ےہ سپ فہ دےھکی اگ ہک  م ےسیک اامعؽ رکےت وہ داین ےس وچب افر توروتں ےس یھب ڈرےت روہ ویکہکن

 توروتں ںیم اھت۔



 

 

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ہملسم اوب رضنہ ہبعش، ایب ہملسم اوب رضنہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نیت ااحصب اغر اک فاہعق افر اامعؽ اصہحل وک فہلیس انبےن ےک ایبؿ ںیم

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 نیت ااحصب اغر اک فاہعق افر اامعؽ اصہحل وک فہلیس انبےن ےک ایبؿ ںیم

     2452    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اسحاٚ ٣شیيی ا٧ص، اب٩ ًیاق اب٩ ؿ٤زہ ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ  ىٔی اب٩َِ ًَٔیإق أَبَا َؿ٤َِزَة  ٌِ ثَىٔی أ٧ََْص َي ٔيیُّ َحسَّ ٤َُِٟشیَّ َٙ ا ُس ب٩ُِ إِٔسَح ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ َحسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘

ِوَ٪ أََخ  اہللٔ ا٢َ بَِی٤َ٨َا ثًََلثَُة َنرَفٕ یََت٤َظَّ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَی َُإر فٔی َجَب١ٕ ب٩ِٔ ٤ًََُز  أََوِوا إ َٓ ٤َِٟرَطُ  َذص٥ُِ ا

٠ًََیِ  ِت  َ٘ َٓا٧َِلَب َِٟحَب١ٔ  ْة ٩ِ٣ٔ ا ٥ٔ َُارٔص٥ِٔ َػرِخَ َٓ ًَلَی  ِت  ا٧َِحلَّ ٠ِٔ٤ًَُت٤ُوصَا َػأَٟحّة ِ َٓ ٤ًَِاَّّل  ٕف ا٧ُِوزُوا أَ ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ ض٥ِٔ 

َُّط کَاَ٪ لٔی َوأَٟس  ا٢َ أََحُسص٥ُِ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ًَِ ُجَضا  ١َّ اہلَل َيرِفُ ٌَ َٟ الَی بَٔضا  ٌَ اِزًُوا اہللَ َت بَْٔرأ٪ َوا٣َِزأَتٔی َولٔی َٓ َٛ ٔػبَِیْة أ٪ َطِیَدأ٪ 

 َّ ِب١َ بَىٔیَّ َوأ٧َ َٗ ِیُتُض٤َا  َ٘ َش َٓ َبَسأُِت بَٔوأَٟسیَّ  َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ َح٠َِبُت  إَٔذا أََرِحُت  َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ اْر أَِرعَی  َِ ٥ِ٠َ ٔػ َٓ َحزُ  ٕ اٟظَّ طُ ٧َأَی بٔی َذاَت یَِو٦

٨ُِت أَحِ  ُٛ ٤َا  َٛ َح٠َِبُت  َٓ ِس ٧َا٣َا  َٗ َوَجِستُُض٤َا  َٓ َّی أ٣ََِشِیُت  ُظ أَِ٪ آٔت َحً ٤ُِت ٨ًَِٔس ُرُؤٔسض٤َٔا أََِکَ ُ٘ َٓ ِٟحًَٔلٔب  حٔئُِت بٔا َٓ ٠ُُب 

 َٓ َسمَیَّ  َٗ َُِوَ٪ ٨ًَِٔس  ا ـَ بَِیُة یََت ِب٠َُض٤َا َواٟؼِّ َٗ بَِیَة  ُظ أَِ٪ أَِسقَٔی اٟؼِّ َّی أُوَٗٔوُض٤َا ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔض٤َٔا َوأََِکَ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َذَٟٔک َزأِبٔی َوَزأِبَُض٥ِ َحً

حِ  َٔ ِٟ ٍَ ا ٤َاَئ ك٠ََ َجّة ٧ََزی ٨ِ٣َٔضا اٟشَّ ٨ََٟا ٨ِ٣َٔضا رُفِ ِد  َٓارِفُ اَئ َوِجضَٔک  َِ ٔ ٠ُِت َذَٟٔک ابِت ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٨َِت َت ُٛ إِٔ٪  َٓ َد اہللُ ٨ِ٣َٔضا زُ  َٓرَفَ  

٥ٕٓ أَ  ًَ َُّط کَا٧َِت لَٔی اب٨َُِة  ا٢َ اِْلََخُ ا٠َُّٟض٥َّ إ٧ٔ َٗ ٤َاَئ َو أَِوا ٨ِ٣َٔضا اٟشَّ َجّة رَفَ أََطسِّ ٣َا یُٔحبُّ اٟزَِّجا٢ُ ا٨َِّٟشاَئ َوك٠ََِبُت رُفِ َٛ ِحبَبُِتَضا 

َٓحٔئُِتَضا بَٔضا ُت ٣ٔائََة زٔی٨َإر  ٌِ َّی َج٤َ ٌِٔبُت َحً َت َٓ َّی آتَٔیَضا ب٤ٔٔائَٔة زٔی٨َإر  أَبَِت َحً َٓ َشَضا  ِٔ ِیَضا َن َٟ ٔ ُت بََِْن رِٔج٠َِیَضا  إ ٌِ َٗ ا َو َّ٤٠َ َٓ

ًَِبَس اہللٔ َِٟت یَا  ا َٗ  ٔ َٔک ابِت ٠ُِت ذَٟ ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٨َِت َت ُٛ إِٔ٪  َٓ ٨ًََِضا  ٤ُِت  ُ٘ َٓ طٔ  ِّ٘ َِٟداَت٥َ إَّٔلَّ بَٔح َتِح ا ِٔ ٙٔ اہللَ َوََّل َت اَئ َوِجضَٔک اتَّ َِ

٨ُِت اِسَتأَِجزُِت أَٔجّْرا  ُٛ ِّی  ٔن ُض٥َّ إ ا٢َ اِْلََخُ ا٠َّٟ َٗ ُض٥ِ َو َٟ َد  رَفَ َٓ َجّة  ٨ََٟا ٨ِ٣َٔضا رُفِ ِد  ارِفُ ًِٔلىٔی َٓ ا٢َ أَ َٗ ٠َ٤َُط  ًَ َضی  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٚٔ أَُرٓزٕ  برَٔفَ

حَ  َٓ ًَائََضا  ا َورٔ ُت ٨ِ٣ُٔط َبَْقّ ٌِ َّی َج٤َ ٥ِ٠َ أََز٢ِ أَِزَرًُُط َحً َٓ ٨ِطُ  ًَ َُٔب  ُط رَفَ َٗ ٠َِیطٔ رَفَ ًَ َزِؿُت  ٌَ َٓ ِّی  ٙٔ اہللَ َوََّل َتِو٤ِٔ٠ىٔی َحق ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ ائَىٔی 



 

 

 َ ٔل ٠ُُِٗت اذَِصِب إ ِّی  ِّی ََّل أَِسَتِضزُٔئ بَٔک َحق ٔن ٠ُِت إ ُ٘ َٓ ٙٔ اہلَل َوََّل َتِشَتِضزِٔئ بٔی  ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ ُدِذَصا  َٓ ًَائَٔضا  َِٟبَْقٔ َورٔ َٔک  ی ت٠َِٔک ا ُخِذ ذَٟ

ارِفُ  َٓ اَئ َوِجضَٔک  َِ ٔ ٠ُِت َذَٟٔک ابِت ٌَ َٓ ِّی  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٨َِت َت ُٛ إِٔ٪  َٓ ََٓذَصَب بٔطٔ  أََخَذُظ  َٓ ًَائََضا  َِٟبَْقَ َورٔ َد اہللُ ٣َا بَقٔیَ ا َٓرَفَ ٨ََٟا ٣َا بَقَٔی   ِد 

ی اسن، انب ایعض انب رمضہ ومٰیس نب ہبقع انعف رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع   

سب ئ
م

دمحم نب ینثم، ااحسؼ 

اغر یک رطػ انپہ یل اؿ ےک اغر ےک ہنم  فملس ےن رفام ا نیت آدیم لچ رےہ ےھت ہک اںیہن ابرش ےن ریھگ ایل وت اوہنں ےن اہپڑ ںیم اکی

رپ اہپڑ ےس اکی رھتپ آرک رگ ایگ سج ےس اس اغر اک ہنم دنب وہایگ اؿ ںیم ےس اکی ےن اہک اےنپ اےنپ کین اامعؽ وک دوھکی وج اخصل اہلل 

ؿ ںیم ےس اکی ےن رعض یک راض ےک ےئل ےئک وہں افر اس ےک ذرہعی اہلل ےس داع اموگن اشدی اہلل  م ےس اس تبیصم وک اٹؽ دے وت ا

ایک اے اہلل ریمے فادلنی تہب وبڑوہ ےھت افر ریمی ویبی یھب یھت افر وھچےٹ وھچےٹ ےچب یھب ےھت افر ںیم رچا ا رکات اھت بج ںیم 

ےک  اؿ ےک اپس اشؾ وک فاسپ آات وت دفدھ اکناتل وت ںیم اےنپ فادلنی ےس ادتبا رکات افر اںیہن اےنپ وچبں ےس لبق الپات اکی دؿ لگنج

ر دفھ دفر وہےن یک فہج ےس ےھجم اتریخ وہیئگ افر ںیم رات وک آ ا وت ںیم ےن اےنپ فادلنی وک  ا ا وہا اپ ا ںیم ےن ےلہپ یک رطح دفدھ دفاہ اف

ان یھب دنسپ اک ربنت ےل رک اؿ ےک رساہےن ڑھکا وہ ایگ ںیم اںیہن اؿ یک دنین ےس ااھٹان اندنسپ رکات اھت افر ےھجم اؿ ےس ےلہپ اےنپ وچبں وک الپ

ہن اھت افر ےچب ریمے دقومں ےک اپس الچ رےہ ےھت رگم ںیم ےن اںیہن دفدھ ںیہن د ا افر حبص وہےن کت ریما اعمہلم وییہن راہ سپ وت 

اجاتن ےہ ہک ںیم ےن ہی لمع رصػ افر رصػ ریتی راض ےک ےئل ایک اھت وت امہرے ےئل ھچک اشکدیگ رفام دے سج ےس مہ آامسؿ وک دھکی 

 اہلل ےن اؿ یک ےئل اینت اشکدیگ رفام دی ہک اوہنں ےن آامسؿ داھکی افر دفرسے ےن رعض ایک اے اہلل ریمی اکی اچچ زاد ںیکس سپ

نہب یھت سج ےس ںیم تبحم رکات اھت سج رطح رمدفں وک توروتں ےس تخس تبحم وہیت ےہ ںیم ےن اس ےس اس یک ذات وک بلط ایک 

 ا دانیر الےن کت ااکنر رکد ا ںیم ےن ڑبی تنحم رک ےک  ا دانیر عمج ےئک افر اس ےک اپس ال ا  ینعی دباکری اک ااہظر ایک وت اس ےن اکی

سپ بج ںیم اس یک دفونں اٹوگنں ےک درایمؿ ھٹیب ایگ وت اس ےن اہک اے اہلل ےک دنبے اہلل ےس ڈر افر رہم وک اس ےک قح )اکنح( 

 ملع ےہ ہک ںیم ےن ہی لمع رصػ ریتی راض ےک ےئل ایک ےہ سپ امہرے ےئل ےک ریغب ہن وھکؽ ںیم اس ےس ڑھکا وہایگ  ا اہلل ےھجت انیقی

اس اغر ےس ھچک اشکدیگ رفام دے سپ اؿ ےک ےئل وھکؽ د ا ایگ افر رسیتے ےن رعض ایک اے اہلل ںیم ےن اکی زمدفر وک رفؼ اچفؽ 

اےس رفؼ دانی اچاہ وت فہ ہنم ریھپ رک الچ ایگ سپ ںیم اس  زمدفری رپ راھک بج اس ےن اانپ اکؾ وپرا رکایل وت اہک ریما قح ےھجم دے دف ںیم ےن

ےک ےھچیپ زراتع رکات راہ اہیں کت ہک اس ےس اگےئ افر اؿ ےک رچفاےہ ریمے اپس عمج وہ ےئگ سپ فہ ریمے اپس آ ا افر ےنہک اگل 

اس ےن اہک اہلل ےس ڈر افر ھجم ےس  اہلل ےس ڈر افر ریمے قح ںیم ھجم رپ ملظ ہن رک ںیم ےن اہک فہ اگےئ افر اؿ ےک رچفاےہ ےل اجؤ

ذماؼ ہن رک ںیم ےن اہک ںیم ھجت ےس ذماؼ ںیہن رک راہ فہ ک ل افر اؿ ےک رچفاےہ ےل اجؤ اس ےن اںیہن ایل افر الچ ایگ ارگ ریتے ملع 

  وھکؽ د ا۔ںیم ریما ہی لمع ریتی راض دنمی ےک ےئل اھت وت امہرے ےئل ابح  راہتس یھب وھکؽ دے وت اہلل ےن ابح  راہتس یھب

ی اسن، انب ایعض انب رمضہ ومٰیس نب ہبقع انعف رضحت انب رمع :  رافی  

سب ئ
م

 دمحم نب ینثم، ااحسؼ 
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 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 فر اامعؽ اصہحل وک فہلیس انبےن ےک ایبؿ ںیمنیت ااحصب اغر اک فاہعق ا
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اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ًبس ب٩ ح٤یس ابوًاػ٥، اب٩ جزیز، ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ سویس ب٩ سٌیس ًلی ب٩ ٣شہز، ًبیساہلل  :  راوی

ش٠٘ہ زہْر ب٩ رحب، حش٩ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب اب٩ ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ َطیٕ بحلی اب٩ ٓـی١ ابی رٗبہ ب٩ ٣

 ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح ٛیشا٪ ٧آٍ اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ُجزَیِٕخ أَِخبََرنٔی  ًَأػ٥ٕ  اََّل أَِخبََر٧َا أَبُو  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو ث٨ََا إِٔسَح بَ و َحسَّ ِ٘ ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ َة ح و َحسَّ

ُس ب٩ُِ ََطٔ  یِٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َُکَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ح و َحسَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا ُسَویُِس ب٩ُِ َس اََّل َحسَّ َٗ َِٟبَحلٔیُّ  ٕٕ ا ی

ثَىٔی ُز  ٠ََة ح و َحسَّ َ٘ َبُة ب٩ُِ ٣َِش َٗ ث٨ََا أَبٔی َوَر ِی١ٕ َحسَّ ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  اُٟوا َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ٕب َوَحَش٩ْ ا َصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُض٥ِ  ِیَشاَ٪ ک٠ُُّ َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ َّی اہللُ َي ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ب٩ِٔ ٤ًََُز 

ُجوا ی٤َُِظوَ٪ َو ًَ  َبَة َوَزازُوا فٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ َوََخَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ىَی َحٔسیٔث أَبٔی َؿ٤َِزَة  ٌِ فٔی َحسٔیٔث َػأٟٕح ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ

َسَصا َطِیّئا ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ َب َٟ ُجوا َو إٔ٪َّ فٔی َحٔسیثٔطٔ َوََخَ َٓ  َیَت٤َاَطِوَ٪ إَّٔلَّ ًُبَِیَس اہللٔ 

نب وصنمر دبع نب دیمح اوباعمص، انب رجری، ومٰیس نب ہبقع  ادی نب دیعس یلع نب رہسم، دیبع اہلل اوبرکبی دمحم نب رطفی یلجب  ااحسؼ

انب لیضف ایب رہبق نب ہلقسم زریہ نب رحب، نسح ولحاین دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل اسیکؿ انعف انب رمع ریض 

انسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ اہتبل ومٰیس نب ہبقع یک رفاتی ںیم ہی یھب ےہ ہک فہ اغر ےس  لک اہلل اعتٰیل ہنع اؿ ا

رَخَوُجا اک ظفل ےہ ینعم اکی یہ ےہ۔
َ
َؿ ےہ افر دیبع اہلل یک دحثی ںیم ف

ْ
 
َ

 

اش َ َ

 

َ
 
 افر اصحل یک دحثی ںیم ي

 

 رک لچ دی 

، انب رجری، ومٰیس نب ہبقع  ادی نب دیعس یلع نب رہسم، دیبعاہلل اوبرکبی دمحم نب ااحسؼ نب وصنمر دبع نب دیمح اوباعمص :  رافی

رطفی یلجب انب لیضف ایب رہبق نب ہلقسم زریہ نب رحب، نسح ولحاین دبع نب دیمح وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل اسیکؿ انعف 

 انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؽ وک رنؾ رکےن فایل ابوتں اک ایبؿ :   ابب

 نیت ااحصب اغر اک فاہعق افر اامعؽ اصہحل وک فہلیس انبےن ےک ایبؿ ںیم
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اہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ بہزا٦ ابوبرک ب٩ اسحاٚ اب٩ سہ١ ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی، سا٥ٟ ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم ًبس :  راوی

 ب٩ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ بِٔضَزا٦َ َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إ ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ٤ٔیِٔمُّ َو ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ َس َحسَّ َٗ  َٙ ث٨ََا و ِسَح ِض١ٕ َحسَّ

ًَِبسٔ اہللٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ أ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ا٢َ اِْلََخَ ُت  َٗ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ أَ٪َّ 

و٢ُ ا٧َِل  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  َتؽَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٗ ٔلَی َُإر َوا ٤َِٟبٔیُت إ َّی آَواص٥ُِ ا ِب٥ُِٜ٠َ َحً َٗ ٩ِ کَاَ٪  َٙ ثًََلثَُة َرصِٕم ٤٣َّٔ ٠َ

ا٢َ َرُج١ْ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا٠َُّٟض٥َّ کَاَ٪ لٔی أَبَوَ  َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ىَی َحٔسیٔث ٧َآ ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ ٨ُُِٜت ا َٓ بَْٔرأ٪  َٛ ََّل أ٪ َطِیَدأ٪ 

َحائَتِ  َٓ ٨َْٔن  ِت بَٔضا َس٨َْة ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َّ٤َٟ َّی أَ ِت ٣ٔىِّی َحً ٌَ ا٣ِت٨ََ َٓ ا٢َ  َٗ ِب٠َُض٤َا أَصًِّل َوََّل ٣َاَّّل َو َٗ  ُٙ ٔ ی٩َ َو٣ٔائََة أَُِب ًَِلِیُتَضا ًرِٔشٔ َ أ َٓ ىٔی 

َحِت  ٌَ اِرَت َٓ ثَُرِت ٨ِ٣ُٔط اِِل٣ََِوا٢ُ  َٛ َّی  زُِت أَِجَزُظ َحً َث٤َّ َٓ ا٢َ  َٗ ارٔ َی٤ُِظوَ٪  زٔی٨َإر َو َِ ِٟ ُجوا ٩ِ٣ٔ ا رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ  َو

دمحم نب لہس یمیمت دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ اوبرکب نب ااحسؼ انب لہس اوباامیلؿ بیعش زرہی، اسمل نب رضحت انب رمع ریض 

دیم ےلچ اہیں کت ہک اوہنں اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس  م ےس ےلہپ ولوگں ںیم نیت آ

ےن رات زگارےن ےک ےئل اکی اغر ںیم انپہ یل ابح  دحثی ایس رطح ےہ سک ے زگر یکچ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک اؿ ںیم ےس اکی آدیم 

ےن رعض ایک اے اہلل ریمے فادلنی تہب وبڑوہ ےھت افر ںیم اؿ ےس ےلہپ اےنپ الہ فایعؽ افر الغومں وک دفدھ ہن الپات اھت افر 

دفرسے ےن اہک اس تورت ےن ھجم ےس ااکنر ایک اہیں کت ہک اکی اسؽ کت طحق ںیم التبم وہیئ رھپ ریمے اپس آیئ وت ںیم ےن اےس 

اکی  ا سیب دانیر اطع ےئک افر رسیتے ےن رعض ایک ںیم ےن اس یک زمدفری ےس لھپ وب د ا اہیں کت ہک اس ےس اوماؽ تہب ڑبھ 

۔ےئگ افر فہ امؽ رہلںی امرےن ےگل ا

 

 فر رفام ا ہک فہ اغر ےس  لک رک لچ دی 

دمحم نب لہس یمیمت دبعاہلل نب دبعارلنمح نب زہباؾ اوبرکب نب ااحسؼ انب لہس اوبامیؿ بیعش زرہی، اسمل نب رضحت انب  :  رافی

 رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ : ابب



 

 

 ...وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2455    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ اس٥٠ ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ زیس  :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  َة َحسَّ ُؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َحسَّ بٔی صَُزیَِزَة 

ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔ َػل ُح ب ُط أرَِفَ َّ٠َٟ نٔی َواہللٔ  طُ َحِیُث یَِذَُکُ ٌَ ًَِبٔسی بٔی َوأ٧ََا ٣َ زَّ َوَج١َّ أ٧ََا ٨ًَِٔس َه٩ِّ  ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ َتِوبَٔة ٢َ 

ا َو٣َ  ًّ َِٟیطٔ ذَٔرا ٔ بُِت إ ٔلَیَّ ٔطبِّرا َتَْقَّ َب إ ٔ َو٩ِ٣َ َتَْقَّ ًَلة َٔ ِٟ َتُط بٔا َّٟ ٥ِ َیحُٔس َؿا ُٛ ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٔس ِبٔسظ َِٟیطٔ ًَ ٔ بُِت إ ا َتَْقَّ ًّ ٔلَیَّ ذَٔرا َب إ ٩ِ َتَْقَّ

َِٟیطٔ أَُصزِو٢ُٔ  ٔ َب٠ُِت إ ِٗ ٔلَیَّ ی٤َِٔشی أَ َب١َ إ ِٗ ا َوإَٔذا أَ ًّ  بَا

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ زدی نب املس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ہک اہلل زعفلج ےن رفام ا ںیم اےنپ دنبے ےک اسھت فیہ اعمہلم رکات وہں سج اک فہ ریمے اسھت امگؿ رکات ےہ افر  فملس ےن رفام ا

بج فہ ےھجم  اد رکات ےہ وت ںیم اس ےک اسھت وہات وہں اہلل یک مسق اہلل اےنپ دنبے یک وتہب رپ اس ےس ز ادہ وخش وہات ےہ ک ان  م ںیم 

 ںیم اپ ےنیل ےس وخش وہات ےہ افر وج اکی ابتشل ریمے رقبی وہات ےہ ںیم اکی اہھت اس ےک ےس وکیئ اینپ دشمگہ  ااری وک لگنج

رقبی وہات وہں افر وج اکی اہھت ریمے رقبی وہات ےہ ںیم دف اہھت اس ےک رقبی وہات وہں افر وج ریمے رطػ لچ رک آات ےہ 

 ریمی رتمح اس یک رطػ دفڑ رک آیت ےہ۔

 رسیمہ زدی نب املس اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ادی نب دیعس صفح نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2456    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اٟزَّحِ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٨َٔيیُّ َحسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ٨َٕب ا ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟٔحزَامٔیَّ  ٩ٔ٤َ ا

ّحا بَٔتوِ  ٠ََّٟطُ أََطسُّ رَفَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  َّٟتٔطٔ إَٔذا اِِلَِْعَ ا ـَ ٥ِ بٔ ُٛ ٥ِ ٩ِ٣ٔ أََحٔس ُٛ بَٔة أََحٔس



 

 

 َوَجَسَصا

 ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق

ےک اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل  م ںیم ےس یسک یک وتہب رپ اس ےس ز ادہ وخش وہات ےہ وج اینپ دشمگہ  ااری وک اپ ےنیل 

 فتق وخش وہات ےہ۔

  نب ہملسم نب بنعق ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2457    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ  ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  طٕ 

٨َاظُ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ  َوَس٠َّ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ینعم یک دحثی 

 ابمرہک رفاتی یک ےہ۔

 رلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2458    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًث٤ا٪ اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًز حرضت حارث ب٩ سویس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ إِٔس  َٗ ِث٤َاَ٪  ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  َح

ًَِبٔس اہللٔ أًَُوزُُظ َوصَُو ٣َ  ًَلَی  ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ُسَویِٕس  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ٤ًَِٔع  َ ث٨ََا بَٔحٔسیَثِْٔن اِِل َحسَّ َٓ زٔیْف 



 

 

 ٩ًَِ ٔشطٔ َوَحسٔیّثا  ِٔ ٩ًَِ َن و٢ُ  َحٔسیّثا  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٠ًََیِ  طُ َراح٠َُٔتُط  ٌَ َٜٕة ٣َ ٔ یَّٕة ٣َِض٠ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ فٔی أَِرٕق َزوِّ ٔ ا ًَِبسٔظ ّحا بَٔتِوبَةٔ  ُط أََطسُّ رَفَ َّ٠َٟ َ ٨َا٦َ َضا ك َٓ ابُُط  ا٣ُطُ َورَشَ ٌَ

٨ُِت ٓٔی ُٛ َّٟٔذی  ٔلَی ٣َکَانَٔی ا ٍُ إ ا٢َ أَِرٔج َٗ َلُع ث٥َُّ  ٌَ ِٟ ُط ا َٛ َّی أَِزَر َل٠ََبَضا َحً َٓ ِس َذَصَبِت  َٗ َى َو َ٘ اِستَِی َٓ ٍَ َوَؿ َٓ َّی أ٣َُوَت  أ٧ََا٦ُ َحً َٓ طٔ 

 ٔ َى َو٨ًَِٔسُظ َراح َ٘ اِستَِی َٓ ٔ َٟٔی٤ُوَت  ًَلَی َسأًٔسظ ِبٔس َرأَِسطُ  ٌَ ِٟ ّحا بَٔتِوبَٔة ا اہللُ أََطسُّ رَفَ َٓ ابُطُ  ا٣ُطُ َورَشَ ٌَ َ ٠َِیَضا َزازُُظ َوك ًَ ٠َُتطُ َو

 ٔ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ٩ِ٣ٔ صََذا بَٔزاح٠َٔتٔطٔ َوَزازٔظ  ا

ہنع ےس  امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، امعرہ نب رمع رضحت احرث نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل

رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل ےک اپس اؿ یک ایعدت ےک ےئل احرض وہا افر فہ امیبر ےھت وت اوہنں ےن ںیمہ دف دحںیثی ایبؿ ںیک 

اکی دحثی اینپ رطػ ےس افر اکی دحثی ر اؽ اہلل ےس اوہنں ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس اہلل اےنپ ومنم 

آدیم ےس ز ادہ وخش وہات ےہ وج اکی اسنسؿ افر الہتک زیخ دیماؿ ںیم وہ افر اس ےک اسھت اس یک  ااری فہ دنبے یک وتہب رپ اس 

سج رپ اس اک اھکان انیپ وہ افر رھپ فہ  ا اجےئ بج دیبار وہ وت دےھکی ہک اس یک  ااری اج یکچ ےہ فہ اس یک التش ںیم ےلکن اہیں کت ہک 

 ہگج رپ  ا اجؤں اگ اہیں کت ہک رم اجؤں سپ اس ےن اےنپ رس وک اینپ الکیئ رپ رمےن ےک ےئل اےس تخس ایپس ےگل رھپ فہ ےہک ںیم اینپ

وتہب رپ راھک رھپ دیبار وہا وت اس یک  ااری اس ےک اپس یہ ڑھکی وہ افر اس رپ اس اک زادہ راہ افر اھکان انیپ وہ وت اہلل اعتیل ومنم دنبے یک 

 یش ےس یھب ز ادہ وخش وہات ےہ۔اس آدیم یک  ااری افر زاد راہ ےنلم یک وخ

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، امعرہ نب رمع رضحت احرث نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ وتہب :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2459    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی اب٩ آز٦ ٗلبہ ب٩ ًبساٌٟزیز ا٤ًع :  راوی

ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  و َحسَّ َٗ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو َ ٩ًَِ اِِل  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ُِٗلَبَة ب٩ِٔ   ٩ًَِ آَز٦َ 

 َرُج١ٕ بَٔساؤیَّٕة ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق 

ت ہ نب دبعازعلسی اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک 
اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی انب آدؾ قغ

 یک زنیم ںیم وہ۔ آدیم لگنج



 

 

ت ہ نب دبعازعلسی اشمع :  رافی
 اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی انب آدؾ قغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2460    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ابواسا٣ہ ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًْر حرضت حارث ب٩ سویس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ ث٨ََا ٤ًَُاَرةُ ب٩ُِ ٤ًَُْ ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح َِٟحارَٔث ب٩َِ ُسَویِٕس و َحسَّ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ر

 ٩ًَِ ٥َ َواِْلََخُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبُس اہللٔ َحسٔیَثِْٔن أََحُسص٤َُا  ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔشطٔ  ِٔ  َن

٠ََُّٟط أََط   ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َػل ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َجزٔیز ٔ ا ًَِبٔسظ ّحا بَٔتِوبَٔة   سُّ رَفَ

ااحسؼ نب وصنمر اوبااسہم اشمع، امعرہ نب ریمع رضحت احرث نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےن 

دفرسی اےنپ اپس ےس وت اہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ھجم ےس دف ااحدثی رفاتی ںیک اؿ ںیم اکی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس افر 

 اہلل اعتیل وک اےنپ ومنم دنبہ یک وتہب ےس اس ےس ز ادہ وخیش وہیت ےہ ابح  دحثی رجری یک دحثی یک رطح یہ ےہ۔

 ااحسؼ نب وصنمر اوبااسہم اشمع، امعرہ نب ریمع رضحت احرث نب  ادی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2461    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 روایت ےہ ٛہ حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ بظْرًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابویو٧ص حرضت س٤اک سے  :  راوی

ا٢َ َخَلَب ا َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو یُو٧َُص  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠ََّٟطُ َحسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٤َاُ٪ ب٩ُِ َبٔظْر ٌِ ُّ٨ٟ

ًَِبٔسظٔ ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َح١َ٤َ َزازَ  ّحا بَٔتِوبَةٔ  ائ٠َُٔة أََطسُّ رَفَ َ٘ ِٟ ِتُط ا َٛ أَِزَر َٓ ًَلةٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق  َٔ َّی کَاَ٪ بٔ ٕ ث٥َُّ َساَر َحً ٌْٔر ًَلَی َب ُظ َو٣َزَاَزُظ 

٥ِ٠َ یََز َطِیّئا َٓ ا  ّٓ َشَعی رَشَ َٓ َى  َ٘ اِستَِی َٓ ٌْٔرُُظ  ًَِی٨ُطُ َواِنَش١َّ َب ٠َبَِتطُ  َِ َٓ  ٕ ا٢َ َتِحَت َطَحَزة َ٘ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ  َ ا ث ّٓ ٥ِ٠َ یَزَ ث٥َُّ َسَعی رَشَ َٓ ا٧ّٔیا 

بَِی٤َ٨َا صُ  َٓ ا٢َ ٓٔیطٔ  َٗ َّٟٔذی  َّی أَتَی ٣َکَا٧َُط ا َب١َ َحً ِٗ َ أ َٓ ٥ِ٠َ َیَز َطِیّئا  َٓ ا ثَأّٟثا  ّٓ َّی َطِیّئا ث٥َُّ َسَعی رَشَ ٌْٔرُُظ َی٤ِٔشی َحً أًْس إٔذِ َجائَطُ َب َٗ َو 

ّحا بَٔتِوبَةٔ  ٠٠ََّطُ أََطسُّ رَفَ َٓ  ٔ ٍَ خَٔلا٣َُط فٔی یَسٔظ ٔيیُّ أَ٪َّ  َوَؿ ٌِ ٥َ اٟظَّ ًَ زَ َٓ ا٢َ ٔس٤َاْک  َٗ ًَلَی َحأٟطٔ  ٌَْٔرُظ  ِبٔس ٩ِ٣ٔ َصَذا حَْٔن َوَجَس َب ٌَ ِٟ ا



 

 

طُ  ٌِ ٥ِ٠َ أَِس٤َ َٓ ا أ٧ََا  ٥َ َوأ٣ََّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل َِٟحٔسیَث إ ٍَ َصَذا ا َٓ ٤َاَ٪ َر ٌِ  ا٨ُّٟ

ت امسک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعنؿ نب ریشب ےن ہبطخ د ا وت اہک اہلل اعتیل اےنپ دنبہ یک وتہب دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی اوبویسن رضح

رپ اس آدیم ےس ز ادہ وخش وہات ےہ سج ےن اانپ زاد راہ افر زیکشمہ افٹن رپ الدا وہ رھپ لچ د ا اہیں کت ہک یسک لگنج یک زنیم ںیم آ ا 

رک اکی درتخ ےک ےچی  ا اجےئ اس یک آھکن ولغمب وہ اجےئ افر اس اک افٹن یسک رطػ  افر اےس دفرہپ یک دنین ریھگ ےل افر فہ ارت

الچ اجےئ فہ دیبار وہ رک ہلیٹ رپ ھڑھ رک دےھکی نکیل ھچک یھب رظن ہن آےئ رھپ دفرسی رمہبت ہلیٹ رپ ھڑوہ نکیل ھچک یھب ہن دےھکی رھپ 

ایس ہگج فاسپ آاجےئ اہجں فہ  ا ا اھت رھپ سج ہگج فہ اھٹیب وہا وہ ااچکن  رسیتی رمہبت ہلیٹ رپ ھڑوہ نکیل ھچک یھب رظن ہن آےئ رھپ فہ

فںیہ رپ افٹن ےتلچ ےتلچ چنہپ اجےئ اہیں کت ہک اینپ اہمر ال رک اس آدیم ےک اہھت ںیم رھک دے وت اہلل اعتیل وک دنبے یک وتہب رپ اس 

ان ادیمی ےک اعمل ںیم اپ ےل امسک ےن اہک رضحت یبعش اک  آدیم یک اس فتق یک وخیش ےس ز ادہ وخیش وہیت ےہ بج فہ اےنپ دنبے وک

 امگؿ ےہ ہک رضحت امعنؿ ےن ہی دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رموفاع رفاتی یک یھت نکیل ںیم ےن اؿ ےس رم وفاع ںیہن انس۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی اوبویسن رضحت امسک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعنؿ نب ریشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2462    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  یحٌی ًبیساہلل ب٩ ایاز ب٩ ٟ٘یم حرضت بزا ب٩ ًازب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، جٌرف ب٩ ح٤ْر جٌرف :  راوی

ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا ًُبَِیُس اہللٔ  َٗ ث٨ََا و  رَفْ َحسَّ ٌِ ا٢َ َج َٗ رَفُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوَج ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ إٔیَازٕ  َٟ٘ٔیٕم   ب٩ُِ إٔیَازٔ ب٩ِٔ 

ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٠ََتِت ٨ِ٣ُٔط َر  ا َٔ ٔح َرُج١ٕ اِن وُٟوَ٪ برَٔفَ ُ٘ َٕ َت ِی َٛ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ اح٠َُٔتُط َتُحزُّ ًَازٕٔب 

 َّ َل٠ََبَضا َحً َٓ اْب  ا٦ْ َورَشَ ٌَ َ َُٟط ك ٠ًََِیَضا  اْب َو ا٦ْ َوََّل رَشَ ٌَ َ َِٟیَص بَٔضا ك رِفٕ  َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ ٣َزَِّت بٔحِٔذ٢ٔ ز٣َٔا٣ََضا بٔأَِرٕق  ًَ  َّٙ ی َط

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َ٘ َٓ ٨َ٠ُِٗا َطٔسیّسا َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ّة بٔطٔ  َ٘ ِّ٠ ٌَ َوَجَسَصا ٣َُت َٓ َٙ ز٣َٔا٣َُضا  َّ٠ ٌَ َت َٓ  ٕ ٥َ أ٣ََا َطَحَزة ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

ًَِبسٔ  ّحا بَٔتِوبَةٔ  ٠ََّٟطُ أََطسُّ رَفَ ٩ًَِ أَبٔیطٔ َواہللٔ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ إٔیَازٕ  رَفْ َحسَّ ٌِ ا٢َ َج َٗ ٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَُّج١ٔ بَٔزاح٠َٔتٔطٔ   ظ

ییحی نب ییحی، رفعج نب ریمح رفعج ییحی دیبع اہلل نب ا اد نب طیقل رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

ےک ابرے ںیم ایک ےتہک وہ سج ےس اس یک  ااری اسنسؿ لگنج ںیم لیکن یک ریس یتچنیھک وہیئ اھبگ ےن رفام ا  م اس آدیم یک وخیش 

اجےئ افر اس زنیم ںیم اھکےن ےنیپ یک وکیئ زیچ ہن وہ افر اس  ااری رپ اس اک اھکان انیپ یھب وہ افر فہ اےس التش رکےت رکےت گ ک 



 

 

سج ےس اس یک اگلؾ اکٹ اجےئ افر اس آدیم وک فاہں ایکٹ وہیئ لم اجےئ رھپ فہ  ااری اکی درتخ ےک ےنت ےک اپس ےس زگرے 

اجےئ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ تہب ز ادہ وخیش وہیگ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل یک مسق اہلل اےنپ دنبے یک وتہب ےس اس 

 آدیم یک  ااری لم اجےن یک وخیش ےس یھب ز ادہ وخش وہات ےہ۔

  نب ریمح رفعج ییحی دیبعاہلل نب ا اد نب طیقل رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2463    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ػباح زہْر ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٤ًَُزُ  اََّل َحسَّ َٗ ٕب  بَّاحٔ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُس ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ  َحسَّ ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ طُ  ُّ٤ًَ ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک َوصَُو  ّحا بَٔتِوبَٔة  اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة َحسَّ ٠ََُّٟط أََطسُّ رَفَ  ٥َ َوَس٠َّ

اًَ  ٌَ َ ٠َِیَضا ك ًَ ٠ََتِت ٨ِ٣ٔطُ َو َٔ َٓاِن ًَلةٕ  َٓ ًَلَی َراح٠َٔتٔطٔ بٔأَِرٔق  ٥ِ کَاَ٪  ُٛ َِٟیطٔ ٩ِ٣ٔ أََحٔس ٔ أَیَٔص ٨ِ٣َٔضا ِبٔسظٔ حَْٔن یَُتوُب إ َٓ ابُطُ  ٣ُطُ َورَشَ

 ٔ َذَٟٔک إ َٛ بَِی٨َا صَُو  َٓ ِس أَیَٔص ٩ِ٣ٔ َراح٠َٔتٔطٔ  َٗ ٍَ فٔی ه٠َِّٔضا  َٓاِؿَلَح َتَی َطَحَزّة  أ ا٢َ َٓ َٗ أََخَذ بٔدَٔلا٣َٔضا ث٥َُّ  َٓ ائ٤َّٔة ٨ًَِٔسُظ  َٗ َذا صَُو بَٔضا 

حٔ  ِٟرَفَ ةٔ ا ًَِبٔسی َوأ٧ََا َربَُّک أَِخَلأَ ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ ٔح ا٠َُّٟض٥َّ أ٧ََِت  ِٟرَفَ ةٔ ا  ٩ِ٣ٔ ٔطسَّ

کل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب ابصح زریہ نب رحب، رمع نب ویسن رکعہم نب امعر ااحسؼ نب دبعاہلل ایب ہحلط رضحت اسن نب ام

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج دنبہ اہلل ےس وتہب رکات ےہ وت اہلل وک اہمترے اس آدیم ےس یھب ز ادہ وخیش 

ہ اس ےس ان ادیم وہ رک وہیت ےہ وج اسنسؿ زنیم ںیم اینپ  ااری رپ وہ فہ اس ےس مگ وہ اجےئ افر اس اک اھکان انیپ یھب ایس  ااری رپ وہ ف

اکی درتخ ےک اسہی ںیم آرک ٹیل اجےئ سج فتق فہ اینپ  ااری ےس ان ادیم وہ رک ےٹیل ااچکن اس یک  ااری اس ےک اپس آرک 

ڑھکی وہ اجےئ افر اس یک اگلؾ ڑکپ ےل رھپ ز ادہ وخیش یک فہج ےس ےہک اے اہلل وت ریما دنبہ افر ںیم ریتا رب وہں ینعی دشت وخیش یک 

 ےس اافلظ ںیم یطلغ رک اجےئ۔ فہج

 دمحم نب ابصح زریہ نب رحب، رمع نب ویسن رکعہم نب امعر ااحسؼ نب دبعاہلل ایب ہحلط رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایبؿوتہب اک  :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2464    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس ہ٤ا٦ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

تَ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا صَسَّ ٠ََّٟطُ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل اَزةُ 

 ٕ ًَلة َٓ ِس أََؿ٠َُّط بٔأَِرٔق  َٗ  ٔ ٌْٔرٔظ ًَلَی َب َى  َ٘ ٥ِ إَٔذا اِستَِی ُٛ ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٔس ًَِبٔسظ ّحا بَٔتِوبَٔة   أََطسُّ رَفَ

امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ، رضحت اسن نب 

اعتیل اےنپ دنبے یک وتہب رپ  م ںیم ےس بج وکیئ دیبار وہےن رپ اسنسؿ زنیم ںیم اےنپ دشمگہ افٹن وک اپےل اس ےس یھب ز ادہ وخش 

 وہےت ںیہ۔

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دہاب نب اخدل امہؾ اتقدہ، رضحت اسن نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب رکےن یک رتبیغ افر اس ےس وخش ولےن ےک ایبؿ ںیم

     2465    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس زارمی ہ٤ا٦ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َا َتاَزةُ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َحبَّاُ٪ َحسَّ ارٔمٔیُّ َحسَّ ث٨َٔیطٔ أَِح٤َُس اٟسَّ ٠ًََِیطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٟٕٔک 

 ٔ ٥َ ب٤ِٔٔث٠  طٔ َوَس٠َّ

ادمح نب دیعس داریم امہؾ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک 

 ےہ۔

 ادمح نب دیعس داریم امہؾ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اافغتسر افر وتہب ےس انگوہں ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر افر وتہب ےس انگوہں ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2466    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ٗیص ٗاؾ ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز ابی ُص٣ہ حرضت ابوایوب انؼاریٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ اؾِّ ٤ًََُز ب٩ِٔ  َٗ ِیٕص  َٗ ٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ َُّط  ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب أ٧َ ٣ََة  ی ُٔصِ

 َٓ َِٟو ِتطُ ا ُت َرُسو٢َ اہللٔحَْٔن َحرَضَ ٌِ ٥َ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ٥ُِٜ٨ًَِ َطِیّئا َس٤ٔ َت٤ُِت  َٛ ٨ُِت  ُٛ َّی اہللُ اةُ   َػل

َُٟض٥ِ  رٔفُ  ِِ ا یُِذ٧ٔبُوَ٪ َي ّ٘ َٙ اہللُ َخ٠ِ ََٟد٠َ ٥ُِ تُِذ٧ٔبُوَ٪  َّٜ ِوََّل أ٧َ َٟ و٢ُ  ُ٘  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

 نب دیعس، ثیل، دمحم نب سیق اقص رمع نب دبعازعلسی ایب رصہم رضحت اوباویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ ہبیتق

ومت ےک فتق اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین وہیئ اکی دحثی  م ےس اپھچےئ ریھک یھت ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص 

ہیلع فملس رفام ا رکےت ےھت ارگ  م انگہ ہن رکےت وت اہلل اعتیل ایسی ولخمؼ دیپا رفامات وج انگہ رکیت افر اہلل  اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل

 اںیہن اعمػ رفامات۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب سیق اقص رمع نب دبعازعلسی ایب رصہم رضحت اوباویب ااصنری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر افر وتہب ےس انگوہں ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2467    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یس ب٩ رٓاًہ ٣ح٤س ب٩ ٌٛب َقهی ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، ًیاق اب٩ ًبساہلل ٓہزی ابزاہی٥، ب٩ ًب :  راوی

 ابوُص٣ہ حرضت ابوایوب انؼاری

 ٔ ِضز ٔٔ ِٟ ًَِبٔس اہللٔ ا ثَىٔی ًَٔیاْق َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ًُبَِیٔس َحسَّ یُّ َحسَّ

سٔ بِ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َة  ًَ ا َٓ ٠ًََِیطٔ َو ب٩ِٔ رٔ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب اِِلَِنَؼارٔیِّ  ٣ََة  ٩ًَِ أَبٔی ُٔصِ هٔیِّ  ُِْٟقَ ٕب ا ٌِ َٛ َس٥ََّ٠ ٩ٔ 

ُض٥ِ ذ٧ُُوْب  َٟ ِو٦ٕ  َ٘ ََٟحاَئ اہللُ بٔ َصا اہللُ َل٥ُِٜ  رٔفُ ِِ ٥َِٟ َت٩ُِٜ َل٥ُِٜ ذ٧ُُوْب َي  ٥ُِ َّٜ ِو أ٧َ َٟ ا٢َ  َٗ َُّط  ُض٥ِ  أ٧َ َٟ َصا  رٔفُ ِِ  َي

اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، ایعض انب دبعاہلل رہفی اربامیہ، نب دیبع نب رافہع دمحم نب بعک رقیظ اوبرصہم رضحت اوباویب 

ااصنری ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن اراشد رفام ا ارگ اہمترے ےنشخب ےک ےئل اہمترے اپس انگہ ہن 



 

 

 ےت وت اہلل اعتیل ایسی وقؾ ےل آات نج ےک انگہ وہےت افر اؿ ےک انگوہں وک اعمػ ایک اجات۔وہ

دبعاہلل رہفی اربامیہ، نب دیبع نب رافہع دمحم نب بعک رقیظ اوبرصہم رضحت  اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، ایعض انب :  رافی

 اوباویب ااصنری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اافغتسر افر وتہب ےس انگوہں ےک اسطق وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2468    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، جٌرف جزری یزیس ب٩ اػ٥ حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس  َِٟحزَرٔیِّ  رَفٕ ا ٌِ ٩ًَِ َج ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ب٩ِٔ اِِلََػ٥ِّ 

َّٟٔذی نَ  ٥َ َوا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رٔفُ ِِ َیِشَت َٓ ِو٦ٕ یُِذ٧ٔبُوَ٪  َ٘ ََٟحاَئ بٔ ََٟذَصَب اہللُ ب٥ُِٜٔ َو ٥َِٟ تُِذ٧ٔبُوا  ِو  َٟ ٔسی بَٔیٔسظٔ  ِٔ

ُض٥ِ  َٟ رٔفُ  ِِ َی َٓ  اہلَل 

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، رفعج زجری سیدی نب امص رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ  م انگہ ہن رکےت وت اہلل ںیہمت ےل اجات افر ایسی وقؾ 

 ےل آات وج انگہ رکےت رھپ اہلل ےس ترفغت بلط رکےت وت اہلل اںیہن اعمػ رفام داتی۔

  رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، رفعج زجری سیدی نب امص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر ضعب افاقت داین یک

 

لی ت

 

ض
ف
 ... ذرک یک اپدبنی افر اومرا آرخت ںیم وغر فرکف رماہبق یک 

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 افر ضعب افاقت داین یک وغشم تی یک فہج ےس اںیہن وھچڑ ےنھٹیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمذرک یک اپدبنی افر اومرا آرخ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ت ںیم وغر فرکف رماہبق یک 

     2469    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہسی حرضت ح٨و٠ہ اسیسیحٌی ب٩ یحٌی، ٗل٩ ب٩ نشْر یحٌی جٌرف ب٩ س٠امی٪ سٌیس ب٩ ایاض جزیز، ابی ًث٤ا٪ ٧ :  راوی

رَفُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٌِ ُى َٟٔیِحٌَی أَِخبََر٧َا َج ِٔ ٕ َوا٠َّٟ َل٩ُ ب٩ُِ نَُشِْر َٗ َِّیِٔمُّ َو ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟت ُِٟحَزیِزٔیِّ َحسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ إٔیَإض ا ٩ًَِ َس  ٪َ



 

 

٩ًَِ َح٨َِو٠ََة اِِلَُسیِّٔسیِّ  ََٟ٘ٔیىٔی أَبُو ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضسٔیِّ  ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل تَّ ُٛ ا٢َ َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ  َٗ

٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َا َت َٗ َٙ َح٨َِو٠َُة  َٓ ٠ُُِٗت ٧َا ا٢َ  َٗ َٕ أ٧ََِت یَا َح٨َِو٠َُة  ِی َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧َُٜوُ٪ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ برَِکٕ 

 ٔ ِج٨َا ٩ِ٣ٔ ً إَٔذا ََخَ َٓ ًَِْٕن  َّا َرأُِی  أ٧َ َٛ َّی  َِٟح٨َّةٔ َحً ٧َا بٔا٨َّٟارٔ َوا ُ
٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُذَکِّ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َػل َّی اہللُ  ٨ِسٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 َٗ ثّْٔرا  َٛ ٨َٔشی٨َا  َٓ أت  ٌَ ِی َـّ ِش٨َا اِِلَِزَواَد َواِِلَِوََّلَز َواٟ َٓ ا ًَ  ٥َ ُت أ٧ََا َوأَبُو َوَس٠َّ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ ٠ِ٨ََقی ٣ِٔث١َ َصَذا  َٟ َّا  َواہللٔ إ٧ٔ َٓ ا٢َ أَبُو برَِکٕ 

َٙ َح٨َِو٠َُة یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ ٠ُُِٗت ٧َا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّی َزَخ٨َ٠ِا  ٠ًََ  برَِکٕ َحً َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ِیطٔ َٓ

َّا َرأُِی  أ٧َ َٛ َّی  َِٟح٨َّٔة َحً ٧َا بٔا٨َّٟارٔ َوا ُ
٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٧َُٜوُ٪ ٨ًَِٔسَک تَُذَکِّ ٥َ َو٣َا َذاَک  ِج٨َا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَک  َوَس٠َّ َٓإَٔذا ََخَ ًَِْٕن 

ا٢َ َرُسو َ٘ َٓ ثّْٔرا  َٛ أت َنٔشی٨َا  ٌَ ِی َـّ ِش٨َا اِِلَِزَواَد َواِِلَِوََّلَز َواٟ َٓ ا َِٟو ًَ ٔ إِٔ٪  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

٥ُِٜٔٗ َوَل  ًَلَی رُفُٔط٥ُِٜ َوفٔی َُطُ َُٜة  ٔ ٤ًََِٟلئ َحِت٥ُِٜ ا َٓ ََٟؼا َِکٔ  ًَلَی ٣َا َتُٜو٧ُوَ٪ ٨ًِٔٔسی َوفٔی اٟذِّ ًَّة َتُسو٣ُوَ٪  ٩ِٜٔ یَا َح٨َِو٠َُة َسا

ّة ثًََلَث ٣َزَّ  ًَ  إت َوَسا

ییحی نب ییحی، نطق نب ریسن ییحی رفعج نب امیلسؿ دیعس نب ا اس رجری، ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح ادیسی ےس رفاتی ےہ ہک فہ ر اؽ 

اہلل ےک اکوبتں ںیم ےس ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک ھجم ےس رضحت اوبرکب یک الماقت وہیئ وت اوہنں ےن اہک اے ہلظنح  م ےسیک وہ ںیم ےن اہک 

ِ  م ایک  ہہ رےہ وہ ںیم ےن اہک مہ ر اؽ اہلل یک دختم ںیم وہےت ںیہ افر آپ یلص اہلل  ہلظنح وت
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
انمقف وہایگ اوہنں ےن اہک 

ہیلع فملس ںیمہ تنج ف دفزخ یک  اد دالےت رےتہ ںیہ وگ ا ہک مہ اںیہن اینپ آوھکنں ےس دےتھکی ںیہ افر بج مہ ر اؽ اہلل ےک اپس ےس 

وت مہ ویبویں افر افالد افر زونیمں فریغہ ےک اعمالمت ںیم وغشمؽ وہ اجےت ںیہ افر مہ تہب اسری زیچفں وک وھبؽ   لک اجےت ںیہ

اجےت ںیہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اہلل یک مسق امہرے اسھت یھب ایس رطح اعمہلم شیپ آات ےہ ںیم افر اوبرکب ےلچ 

ںیم احرض وہےئ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہلظنح وت انمقف وہایگ ر اؽ اہلل ےن اہیں کت ہک مہ ر اؽ اہلل یک دختم 

رفام ا ایک فہج ےہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ آپ یک دختم ںیم وہےت ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ تنج ف دفزخ 

بج مہ آپ ےک اپس ےس ےلچ اجےت ںیہ وت مہ اینپ ویبویں افر  یک  اد دالےت رےتہ ںیہ اہیں کت ہک فہ آوھکنں دےھکی وہ اجےت ںیہ

افالد افر زنیم ےک اعمالمت فریغہ ںیم وغشمؽ وہ اجےن یک فہج ےس تہب اسری زیچفں وک وھبؽ اجےت ںیہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

روہ سج احتل ںیم ریمے اپس وہےت فملس ےن رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ  م ایس تیفیک رپ ہشیمہ 

وہ، ذرک ںیم وغشمؽ وہےت وہ وت رفےتش اہمترے رتسبفں رپ  م ےس اصمہحف رکںی افر راوتسں ںیم یھب نکیل اے ہلظنح اکی استع 

 ) اد یک( وہیت ےہ افر دفرسی )تلفغ یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن نیت ابر رفام ا۔

 ییحی رفعج نب امیلسؿ دیعس نب ا اس رجری، ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح ادیسیییح نب ییحی، نطق نب ریسن  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 افر ضعب افاقت داین

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  یک وغشم تی یک فہج ےس اںیہن وھچڑ ےنھٹیب ےک وجاز ےک ایبؿ ںیمذرک یک اپدبنی افر اومرا آرخت ںیم وغر فرکف رماہبق یک 
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 سحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ًبساٟؼ٤س ابوسٌیس جزیز، ابی ًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت ح٨و٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخب ثَىٔی إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ  ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا ث٨ََا َس ُث َحسَّ ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ٤َسٔ َس٤ٔ ًَِبُس اٟؼَّ َر٧َا 

ا٢َ ث٥َُّ جٔ  َٗ َ ا٨َّٟاَر 
ََٓذَکَّ َو٨َا  ًَ َو َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ َ َح٨َِو٠ََة  ٔل بَِیاَ٪ ئُِت إ اَحُِٜت اٟؼِّ ـَ َٓ ِٟبَِیٔت  ی ا

٠ُِت ٣ِٔث١َ ٣َ  ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ َوأ٧ََا  َ٘ َٓ َٟطُ  ُت َذَٟٔک  ََٓذََکِ ٠َ٘ٔیُت أَبَا برَِکٕ  َٓ ِجُت  رَخَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟزِأََة  ِبُت ا ًَ ٠َ٘ٔی٨َا َرُسو٢َ اہللٔ َوََّل َٓ ا َتِذَُکُ 

٠ُِت یَا َرُسو٢َ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠ُِت َػل ٌَ َٓ ِس  َٗ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َوأ٧ََا  َ٘ َٓ َِٟحٔسیٔث  ثُِتُط بٔا َحسَّ َٓ ا٢َ ٣َِط  َ٘ َٓ َٙ َح٨َِو٠َُة  َٓ اہللٔ ٧َا

َِکٔ  ٤َا َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟذِّ َٛ ٠ُُٗوب٥ُُِٜ  ِو کَا٧َِت َتُٜوُ٪  َٟ ًَّة َو ًَّة َوَسا ا٢َ یَا َح٨َِو٠َُة َسا َ٘ َٓ  ١َ ٌَ َٓ ٤َِٟ ٣ِٔث١َ ٣َا  َحِت٥ُِٜ ا َٓ َّی ََٟؼا َُٜة َحً ٔ ًَلئ

 ٔٚ ُ ٠َِی٥ُِٜ فٔی اٟرطُّ ًَ  ُتَش٥َِّ٠ 

ااحسؼ نب وصنمر دبعادمصل اوبدیعس رجری، ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 یک وت منہج یک  ا

 

خی ت
ض

 

ت

د دالیئ رھپ ںیم رھگ یک رطػ آ ا وت ںیم ےن ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ 

وچبں ےس یسنہ ذماؼ ایک افر ویبی ےس دؽ یگل یک ںیم ابرہ ت ال وت اوبرکب ےس الماقت وہیئ ںیم ےن اؿ ےس اس اک ذترکہ ایک سپ مہ ر اؽ 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہھٹ اجؤ  اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےلم وت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہلظنح وت انمقف وہایگ آپ یلص

ایک ابت ےہ ںیم ےن وپری ابت ذرک یک رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیم ےن یھب ا ےس یہ ایک سک ے اوہنں ےن اہک 

 ف ذرک وت آپ ےن رفام ا اے ہلظنح ہی تیفیک یھبک یھبک ا ےس وہیت ریتہ ےہ ارگ اہمترے دؽ رہ فتق ایس رطح رںیہ سک ے

 

خی ت
ض

 

ت

 

 رکےت فتق وہےت ںیہ وت رفےتش  م ےس اصمہحف رکںی اہیں کت ہک فہ راوتسں ںیم  م ےس مالؾ رکںی۔

 احسؼ نب وصنمر دبعادمصل اوبدیعس رجری، ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 افر ضعب افاقت داین یک وغشم تی یک فہج ےس اںیہن وھچڑ ےنھٹیب ےک وجاز ےک

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  ایبؿ ںیمذرک یک اپدبنی افر اومرا آرخت ںیم وغر فرکف رماہبق یک 
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ر ب٩ رحب، ٓـ١ ب٩ زْٛن سٔیا٪، سٌیس ب٩ جزیزی ابی ًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت ح٨و٠ہ ت٤یِم رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ زہْ :  راوی

 اسیسی کاتب

 ٔ ٩ًَِ أَب ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِْٕن َحسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ی ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیِّ َحسَّ

 َ
ََٓذَکَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟکَاتٔٔب  ٤ٔیِٔمِّ اِِلَُسیِّٔسیِّ ا ََٓذََکَ ٧َِحَو َح٨َِو٠ََة اٟتَّ َِٟح٨ََّة َوا٨َّٟاَر  ٧َا ا

 َحٔسیثٔض٤َٔا

 یمیمت ریض اہلل اعتٰیل ہنع ادیسی اکبت ےس زریہ نب رحب، لضف نب دنیک ایفسؿ، دیعس نب رجریی ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح

ر ح 
سب غ
رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےت ںیہ آپ ںیمہ تنج فمنہج یک  اد دالےت ںیہ ابح  دحثی ا

 ےہ۔

 اعتٰیل ہنع ادیسی اکبت زریہ نب رحب، لضف نب دنیک ایفسؿ، دیعس نب رجریی ایب امثعؿ دہنی رضحت ہلظنح یمیمت ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2472    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔد 

٠ُٔب  ِِ زِٔغ إٔ٪َّ َرِح٤ًَٔی َت ٌَ ِٟ َٚ ا ِو َٓ ُضَو ٨ًَِٔسُظ  َٓ َتَب فٔی َٛٔتابٔطٔ  َٛ  َٙ َِٟد٠ِ َٙ اہللُ ا ا َخ٠َ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٔيیَوَس٠َّ ـَ َُ   

ہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج اہلل ہبیتق نب دیعس، ریغمہ ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض ا

 ےن ولخمؼ وک دیپا ایک وت اےنپ اپس وموجد اتکب ںیم ھکل د ا ریمی رتمح ریمے ہصغ رپ اغبل وہ یگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2473    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

َّ َوَج١َّ َسبَ  ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ  ٥َ ٔيیَوَس٠َّ ـَ َُ ِت َرِح٤ًَٔی  َ٘ 

زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اراشد رفام ا اہلل رب ازعلت ےن رفام ا ریمی رتمح ریمے ہصغ ےس آےگ ڑبھ یئگ ےہ۔

 زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2474    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خرش٦ ابوؿ٤زہ حارث ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًلاء ب٩ ٣ی٨اء حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًََلأئ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َاَئ   ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٕ أَِخبََر٧َا أَبُو َؿ٤َِزَة  ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صُ َحسَّ ا٢َ   َٗ ا٢َ  َٗ َزیَِزَة 

ُضَو ٣َ  َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن َتَب فٔی َٛٔتابٔطٔ  َٛ  َٙ َِٟد٠ِ َضی اہللُ ا َٗ ا  َّ٤َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ُٔب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِِ َْ ٨ًَِٔسُظ إٔ٪َّ َرِح٤ًَٔی َت ِوُؿو

ٔيی ـَ َُ 

رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل یلع نب رشخؾ اوبرمضہ احرث نب دبعارلنمح اطعء نب انیمء رضحت اوب

ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا بج اہلل اعتیل ولخمؼ وک دیپا رک ےکچ وت اےنپ آپ رپ اےنپ اپس وموجد اتکب ںیم اھکل ریمی رتمح ریمے ہصغ 

 رپ اغبل وہ یئگ۔

 ء رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعیلع نب رشخؾ اوبرمضہ احرث نب دبعارلنمح اطعء نب انیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2475    یثحس                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیَس  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ َس حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ث٨ََا رَحِ ٤َُِٟشیَّٔب أَِخ َحسَّ بََرُظ أَ٪َّ أَبَا  ب٩َِ ا

١َ اہللُ اٟزَِّح٤ََة ٣ٔائََة ُجزِئٕ  ٌَ و٢ُ َج ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ّة  صَُزیَِزَة  ٌَ أ٣ََِشَک ٨ًَِٔسُظ تِٔش َٓ

 َ ُِٟحزِٔئ َتت َٔک ا ٩ِٔ٤ ذَٟ َٓ ٌَْٔن َوأ٧َِز٢ََ فٔی اِِلَِرٔق ُجزِئّا َواحّٔسا  َٟٔسَصا َخِظَیَة َوتِٔش ٩ًَِ َو َصا  ابَُّة َحارٔفَ ٍَ اٟسَّ َٓ َّی َتزِ ُٙ َحً ٔ َِٟدًَلئ َراَح٥ُ ا

 أَِ٪ ُتٔؼیَبطُ 

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل وک 

 اؿ ںیم ےس اننونے ںوصں وک اےنپ اپس راھک افر زنیم ںیم رصػ اکی ہصح انزؽ رفامےت وہےئ انس اہلل رتمح ےک  ا ازجا اتبےئ رھپ

ایک سپ ایس فہج ےس ولخمؼ اکی دفرسے ےک اسھت رمح رکیت ےہ اہیں کت ہک اجونر اےنپ ہچب ےس اےنپ اپؤں وک اٹہ اتیل ےہ اےس فیلکت 

 ےنچنہپ ےک وخػ یک فہج ےس۔

 ب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2476    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ ًَلٔئ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ٌَ أَبٔیطٔ 

ٍَ َواحَٔسّة بََِْن َخ٠ِ٘ٔطٔ َو  َوَؿ َٓ َٙ اہللُ ٣ٔائََة َرِح٤َٕة  ا٢َ َخ٠َ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َخَبأَ ٨ًَِٔسُظ ٣ٔائَّة إَّٔلَّ َواحَٔسةّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اراشد رفام ا اہلل  ییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح اامسلیع انب رفعج العء، رضحت

 زعفلج ےن  ا رںیتمح دیپا رفامںیئ اؿ ںیم ےس اکی وک اینپ ولخمؼ ںیم رھک د ا افر اکی مک  ا اےنپ اپس رںیھک۔

 ٰیل ہنعییحی نب اویب، ہبیتق نب رجح الیعمس انب رفعج العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2477    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابو ًبسا٠٤ٟک ًلاء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  ًََلإء   ٩ًَِ  ٔٝ ٔ ٠٤َِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّى اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 

 ٥َ َِٟضوَ  َوَس٠َّ َِٟبَضائ٥ٔٔ َوا ِٟح٩ِّٔ َواِْل٧ِٔٔص َوا ا٢َ إٔ٪َّ ِ ٣ٔائََة َرِح٤َٕة أ٧َِز٢ََ ٨ِ٣َٔضا َرِح٤َّة َواحَٔسّة بََِْن ا ُٔوَ٪ َوبَٔضا َٗ َ اك ٌَ َٓبَٔضا یََت ا٦ِّ 

ٌْٔ ا َوتِٔش ٌّ َ اہللُ تِٔش
َٟٔسَصا َوأََخَّ ًَلَى َو َِٟوِحُع  ُٕ ا ٔل ٌِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َیتََراَح٤ُوَ٪ َوبَٔضا َت  َن َرِح٤َّة یَزَِح٥ُ بَٔضا ًَٔباَزُظ یَِو٦َ ا

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوب دبعاکلمل اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ 

ڑیکفں وکمڑفں ےک ےئل انزؽ یک سج یک فہج ےس فہ ےن رفام ا اہلل ےک ےئل  ا رںیتمح ںیہ اؿ ںیم ےس اکی انجت ااسنونں وچاپؤں افر 

اکی دفرسے رپ تقفش فرہمابین افر رمح رکےت ںیہ افر ایس یک فہج ےس فہ ی اجونر اےنپ ہچب رپ تقفش رکات ےہ افر اہلل ےن اننونے 

 رںیتمح اچب رک ریھک ںیہ نج ےس  ماتم ےک دؿ اےنپ دنبفں رپ رتمح رفامےئ اگ۔

 نب ریمن، اوب دبعاکلمل اطعء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2478    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسٰی ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ س٠امی٪ تیِم ابوًث٤ا٪ ٧ہسی حرضت س٤٠ا٪ ٓارسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ًُ  َِّیِٔمُّ َحسَّ ُ٪ اٟت ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٕ َحسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ َِٟح ثَىٔی ا ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪ َحسَّ ِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟضٔسیُّ 

٨ِٔ٤َضا َرِح٤َْة  َٓ ٥َ إٔ٪َّ ِ ٣ٔائََة َرِح٤َٕة  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ارٔٔسیِّ  َٔ ِٟ ْة  ا ٌَ ُٙ بَِی٨َُض٥ِ َوتِٔش َِٟد٠ِ بَٔضا َیتََراَح٥ُ ا

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  وَ٪ َٟٔیِو٦ٔ ا ٌُ  َوتِٔش

 اعمذ نب اعمذ امیلسؿ یمیت اوبامثعؿ دہنی رضحت املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص مکح نب ومٰیس

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےک ےئل  ا رںیتمح ںیہ اؿ ںیم ےس اکی رتمح یک فہج ےس ولخمؼ اکی دفرسے ےک اسھت رمح اک اعمہلم 

   دیؿ ےک ےئل ںیہ۔رکیت ےہ افر اننونے رںیتمح  ماتم

 مکح نب ومٰیس اعمذ نب اعمذ امیلسؿ یمیت اوبامثعؿ دہنی رضحت املسؿ افریس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک

     2479    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَبٔیطٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ  و َحسَّ

 س دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ا

 دمحم نب دبعاالیلع رمتعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2480    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ زاؤز اب٩ ابی ہ٨س ابی ًث٤ا٪ حرضت س٤٠ا٪ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ َس٤َ٠ِاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ا٢َ َر َحسَّ َٗ َّی اہللُ ٢َ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل

َٚ ٣َا بَ  ٤َاَوأت َواِِلَِرَق ٣ٔائََة َرِح٤َٕة ک١ُُّ َرِح٤َٕة كَٔبا َٙ اٟشَّ َٙ یَِو٦َ َخ٠َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہللَ َخ٠َ ًَ ١َ ٌَ َح َٓ ٤َأئ َواِِلَِرٔق  َِْن اٟشَّ

 َ ًَل َِٟوأَٟسةُ  ُٕ ا ٔل ٌِ بَٔضا َت َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٨ِ٣َٔضا فٔی اِِلَِرٔق َرِح٤َّة  إَٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ ا َٓ ٕف  ٌِ ًَلَی َب َضا  ـُ ٌِ ِْرُ َب َِٟوِحُع َواٟلَّ َٟٔسَصا َوا ی َو

ٔ اٟزَِّح٤َةٔ  ٠َ٤ََضا بَٔضٔذظ ِٛ  أَ

انب ریمن، اوباعمفہی داؤد انب ایب دنہ ایب امثعؿ رضحت املسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن آامسؿ ف زنیم 

دؿ  ا روتمحں وک دیپا رفام ا رہ رتمح آامسؿ فزنیم یک درایمین الخء ےک ربارب ےہ اؿ ںیم ےس زنیم ںیم اکی رتمح رقمر  دیپاشئ ےک

رفامیئ ےہ سج یک فہج ےس فادلہ اےنپ ہچب ےس تقفش ف تبحم رکیت ےہ افر فہ ی اجونر افر رپدنے اکی دفرسے ےک اسھت تبحم 

 یل اس رتمح ےک اسھت اینپ روتمحں وک لمکم رفامےئ اگ۔رکےت ںیہ بج  ماتم اک دؿ وہاگ اہلل اعت

 انب ریمن، اوباعمفہی داؤد انب ایب دنہ ایب امثعؿ رضحت املسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک
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حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤ی٥ حش٩ اب٩ ابی ٣زی٥ ابوُشا٪ زیس ب٩ اس٥٠ حرضت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُِٟح٠َِوان ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا اَ٪ َحسَّ َُشَّ ث٨ََا أَبُو  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزِی٥ََ َحسَّ ُى َٟٔحَش٩ٕ َحسَّ ِٔ ٤ٔیِٔمُّ َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ یُّ َو٣َُح٤َّ

َّی ا ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٦َ  َٗ ا٢َ  َٗ َُّط  أب أ٧َ َِٟدلَّ ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ثَىٔی َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ٠ًََ َحسَّ إَٔذا ہللُ  َٓ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔشِيٕی 

ِتطُ  ٌَ ِتُط بَٔبِل٨َٔضا َوأَِرَؿ َ٘ َِٟؼ َ أ َٓ ِئی أََخَذِتُط  ا فٔی اٟشَّ ِئی َتبَِتغٔی إَٔذا َوَجَسِت َػبٔیًّ َّی اہللُ  ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ

٤َِٟزِأََة كَا ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََتَزِوَ٪ َصٔذظ َّی ًَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َحطُ  ًَلَی أَِ٪ ََّل َترِطَ ٔسُر  ِ٘ ٨َ٠ُِٗا ََّل َواہللٔ َوهَٔی َت ََٟسَصا فٔی ا٨َّٟارٔ  رَٔحّة َو

َٟٔسَصا ٔ بَٔو ٔ ٩ِ٣ٔ صَٔذظ ٌَٔبازٔظ ٠ََّٟطُ أَِرَح٥ُ بٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

اوباسغؿ زدی نب املس رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  نسح نب یلع ولحاین دمحم نب لہس میمت نسح انب ایب رممی

ےہ ہک ر اؽ اہلل یک دختم ںیم ھچک دیقی الےئ ےئگ افر دیقویں ںیم ےس اکی تورت یسک وک التش رک ریہ یھت اس ےن دیقویں ںیم 

رکد ا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ رفام ا  اےنپ ےچب وک اپ ا اس ےن اےس ااھٹ رک اےنپ ٹیپ ےس اگل ا افر اےس دفدھ الپان رشفع

اہمترا ایک ایخؽ ےہ ہک ہی تورت اےنپ ہچب وک آگ ںیم ڈاؽ دے یگ؟ مہ ےن رعض ایک ںیہن اہلل یک مسق اہجں کت اس یک دقرت وہیئ 

 ےنپ دنبفں رپ رمح رفامےن فاال ےہ۔اےس ہن ےکنیھپ یگ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا اس تورت ےک اےنپ ہچب رپ رمح رکےن ےس ز ادہ اہلل ا

 نسح نب یلع ولحاین دمحم نب لہس میمت نسح انب ایب رممی اوباسغؿ زدی نب املس رضحت رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوتہب اک ایب :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2482    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف اب٩ ایوب اس٤ٌی١ ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  ٌٔی١ُ أَ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی ُٗتَِیَبُة َواب٩ُِ حُِحز ًَلُئ ٩ُ أَیُّوَب َو ٌَ ِٟ ِخبََرنٔی ا

 ٥ُ٠َ ٌِ ِو َي َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  وبَٔة ٣َا ك٤َٔ ُ٘ ٌُ ِٟ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٣َا ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ ا ا

٨ََم ٩ِ٣ٔ َج٨َّتٔطٔ أََحْس  َٗ ِٟکَارٔفُ ٣َا ٨ًَِٔس اہللٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّح٤َٔة ٣َا  ٥ُ٠َ ا ٌِ ِو َي َٟ  بَٔح٨َّتٔطٔ أََحْس َو

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح اامسلیع انب رفعج انب اویب اامسلیع العء، رضحت اوبرہری



 

 

افر ارگ اکرف اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ومنم وک وپرا ملع وہ اجات ہک اہلل اک ذعاب انتک ےہ وت وکیئ یھب اس یک تنج اک الچل ہن رکات 

 اجؿ اتیل ہک اہلل ےک اپس رتمح ینتک ےہ وت وکیئ تنج ےس ان ادیم ہن وہات۔

 ییحی نب اویب، ہبیتق انب رجح الیعمس انب رفعج انب اویب الیعمس العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیماہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہ

     2483    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ززوٚ اب٩ ب٨ت ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪ روح ٣اٟک ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٚٔ ب٩ِٔ ب٨ِٔٔت ٣َِضٔسیِّ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ  ُس ب٩ُِ ٣َزُِزو ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ث٨ََا ٣َأْٟک  ث٨ََا َرِوْح َحسَّ

مُّ  َٗ ١ِ٤َ َحَش٨َّة  ٌِ ٥ِ َي َٟ ا٢َ َرُج١ْ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  طُ  صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٔ ُٗوُظ ث٥َُّ اذُِروا نِٔؼ ََحِّ َٓ  ِٔلَص٠ِٔطٔ إَٔذا ٣َاَت 

 َ بُُط أ ذِّ ٌَ ًََذابّا ََّل يُ ب٨ََُّط  ذِّ ٌَ ُی َٟ ٠َِیطٔ  ًَ َسَر اہللُ  َٗ َٟئ٩ِٔ  ََٓواہللٔ  َِٟبَِحٔ  ُط فٔی ا َٔ ِٟبَرِّ َونِٔؼ ا ٣َاَت اٟزَُّج١ُ فٔی ا َّ٤٠ََٓ ٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ َحّسا ٩ِ٣ٔ ا

ٍَ ٣َا ٓٔیطٔ َوأ٣َََز ا َح٤َ َٓ ِٟبَرَّ  أ٣َََز اہللُ ا َٓ ٠ُوا ٣َا أ٣َََزص٥ُِ  ٌَ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َخِظَیتَٔک یَا َربِّ َٓ َٗ ٠َِت َصَذا  ٌَ َٓ ا٢َ ٥َٟٔ  َٗ ٍَ ٣َا ٓٔیطٔ ث٥َُّ  َح٤َ َٓ َِٟبَِحَ 

َٟطُ  رَفَ اہللُ  َِ َٓ  ٥ُ٠ًَِ  َوأ٧ََِت أَ

دمحم نب رمزفؼ انب تنب دہمی نب ومیمؿ رفح امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 ا اکی آدیم ےن اکی یکین یھب ہن یک یھت بج فہ رمےن اگل وت اس ےن اےنپ رھگ فاولں ےس اہک ےھجم الج رک ریما آداھ ہصح اہلل ےن رفام

دنمسر ںیم ہکبج آداھ ہصح اضف ںیم اڑا دانی اہلل یک مسق ارگ اہلل اےس ذعاب دے اگ وت ااسی تخس ذعاب دے اگ ہک اہجؿ فاولں ںیم ےس 

وہا وہاگ سپ بج فہ آدیم رم ایگ وت اس ےک رھگ فاولں ےن فیہ ایک وج اںیہن مکح د ا ایگ اھت سپ اہلل ےن اضف وک مکح یسک وک یھب ااسی ذعاب ہن 

ایک د ا وت اس ےن اس ےک ذرات وک عمج رکد ا افر دنمسر وک مکح د ا وت اس ےن یھب اےنپ وموجد بس وک عمج رکد ا رھپ رفام ا وت ےن ااسی ویکں 

 ریتے وخػ فڈر یک فہج ےس وت رتہب اجاتن ےہ سپ اہلل ےن اےس اعمػ رفام د ا۔ اس ےن اہک اے ریمے رب

 دمحم نب رمزفؼ انب تنب دہمی نب ومیمؿ رفح امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم
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٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 ٌالٰی ٨ًہت

َٟطُ َحسَّ  ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبْس أَِخبََر٧َا و  ًَ ا٢َ  َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤َْز َحسَّ ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا 

 َٗ ًَحٔیَبِْٔن  ثَُک بَٔحٔسیَثِْٔن  ا٢َ لٔی اٟزُّصِزٔیُّ أَََّل أَُحسِّ َٗ ا٢َ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ أَِخبََرنٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤َِِٟوُت أَِوَصی ب٨َٔیطٔ  ُظ ا ا َحرَضَ َّ٤٠َ َٓ ٔشطٔ  ِٔ ًَلَی َن َٖ َرُج١ْ  ا٢َ أرَِسَ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُٗونٔیَػل َٓأرَِحٔ ث٥َُّ  َذا أ٧ََا ٣ُتُّ 

 ًَ ًََذابّا ٣َا  بُىٔی  ذِّ ٌَ َٟیُ ِّی  ًَلَیَّ َرب َسَر  َٗ َٟئ٩ِٔ  ََٓواہللٔ  َِٟبَِحٔ  ونٔی ث٥َُّ اذُِرونٔی فٔی اٟزِّیٔح فٔی ا ُ٘ ٠ُوا َذَٟٔک بٔطٔ اِسَح ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ بَُط بٔطٔ أََحّسا  ذَّ

َُٟط  ا٢َ  َ٘ َٓ ائ٥ْٔ  َٗ إَٔذا صَُو  َٓ ی ٣َا أََخِذٔت  ا٢َ ِْٟٔلَِرٔق أَزِّ َ٘ ُتَک َٓ َٓ ا٢َ ٣ََدا َٗ ا٢َ َخِظَیُتَک یَا َربِّ أَِو  َ٘ َٓ َت  ٌِ ًَلَی ٣َا َػ٨َ ٣َا َح٠َ٤ََک 

ُط بَٔذَٟٔک  َٟ رَفَ  َِ َٓ 

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

ہک اکی آدیم ےن اےنپ آپ رپ ز ادیت یک بج اس یک ومت اک فتق آ ا وت اس ےن اےنپ وٹیبں وک فتیص  فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ

رب  رکےت وہےئ اہک بج ںیم رم اجؤں وت ےھجم الج دانی رھپ ابرکی سیپ دانی رھپ ےھجم وہا ںیم افر دنمسر ںیم اڑا دانی اہلل یک مسق ارگ ریمے

 ااسی ذعاب دے اگ ہک اس اسیج ذعاب یسک وک ہن د ا ایگ وہاگ سپ اس ےک اسھت ااسی یہ ایک ےن ےھجم ذعاب دےنی ےک ےئل رگتف یک وت ےھجم

 ایگ سپ زنیم ےس رفام ا وت ےن وج ھچک ایل ےہ فہ اکنؽ دے سپ وفراً فہ آدیم مسجم ڑھکا وہایگ وت اس ےس رفام ا ےھجت اس لمع رپ سک زیچ ےن

 ػ افر ڈر ےن اہلل ےن ایس فہج ےس اےس اعمػ رفام د ا۔رباہتخیگن ایک اس ےن رعض ایک اے ریمے رب ریتے وخ

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، دیمح نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 زہزی، ح٤یس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ثَىٔی ح٤َُِیْس  ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ َوَحسَّ ا٢َ َزَخ٠َِت ا٣َِزأَْة ا٨َّٟاَر فٔی صٔزَّةٕ َربََلِتَضا َٗ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َزَة 

ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ ذَ  َٗ َّی ٣َاَتِت َصزَِّّل  ٤َِتَضا َوََّل هَٔی أَِرَس٠َِتَضا َتأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َخَظأغ اِِلَِرٔق َحً ٌَ ِ ًَل هَٔی أَك ک١َٔ َرُج١ْ َوََّل َٟٔک َٟٔئًلَّ َٓ  یَتَّ



 

 

 یَِیأََض َرُج١ْ 

زرہی، دیمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 یھت ہک فہ ڑیکے وکمڑے یہ اھک یتیل رفام ا اکی تورت یلب وک ابدنےنھ یک فہج ےس منہج ںیم ڈایل یئگ ےسج ہن فہ الھکیت یھت افر ہن یہ وھچڑیت

اہیں کت ہک زمکفری یک فہج ےس فہ رم یئگ زرہی ےن اہک اؿ ےس رماد ہی ےہ ہک ہن وت رتمح رپ ابلکل اامتعد رکے ہک افر ہن یہ اہلل یک 

 رتمح ےس ان ادیم وہ اجےئ۔

 زرہی، دیمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 بیسی ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوربیٍ س٠امی٪ ب٩ زاؤز ٣ح٤س ب٩ رحب ز :  راوی

ا٢َ اٟزُّصِ  َٗ ثَىٔی اٟزُّبَِیٔسیُّ  ٕب َحسَّ ُس ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ٪ ب٩ُِ َزاُوَز َحسَّ ٍٔ ُس٠َامِیَ ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ِبٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی ح٤َُِیُس ب٩ُِ  زٔیُّ َحسَّ

 ٩ًَِ  ٕٖ ِو ًَ ٔشطٔ ب٨َٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ِٔ ًَلَی َن ًَِبْس   َٖ و٢ُ أرَِسَ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة  ِحو

ِٟضٔزَّةٔ َوفٔی َحسٔیٔث  ٔة ا ٤َِٟزِأَةٔ فٔی ٗٔؼَّ ٥ِ یَِذَُکِ َحٔسیَث ا َٟ َُٟط َو رَفَ اہللُ  َِ َٓ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  ٕ إ ٤َز ٌِ زَّ َوَج١َّ ٟٔک١ُِّ َطِیٕئ  ٣َ ًَ ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ اٟزُّبَِیٔسیِّ 

 أََخَذ ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا أَزِّ ٣َا أََخِذَت ٨ِ٣ٔطُ 

اوبرعیب امیلسؿ نب داؤد دمحم نب رحب زدیبی دیمح نب دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اکی دنبے ےن اےنپ آپ رپ ز ادیت یک ابح  دحثی زگر یکچ نکیل اس ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل 

دحثی ںیم یلب ےک فاہعق ںیم تورت اک ذرک ںیہن افر زدیبی ےن اہک وت اہلل رب ازعلت ےن اراشد رفام ا سج زیچ ےن یھب اس )یک راھک( 

 ےس ھچک یھب ایل وہ فہ فاسپ رک دے۔

 عیب امیلسؿ نب داؤد دمحم نب رحب زدیبی دیمح نب دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک
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 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ٗتازہ، ً٘بہ ب٩ ًبس ُارف حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ُت أَبَا َحسَّ ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ارٔفٔ َي َِ ِٟ ًَِبٔس ا َبَة ب٩َِ  ِ٘ ًُ ٍَ َتاَزَة َس٤ٔ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٨َا ُط

ِب٥ُِٜ٠َ َراَط  َٗ ٥َ أَ٪َّ َرُجًّل ٓٔی٩ِ٤َ کَاَ٪  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ُِٟدِسرٔیَّ یَُحسِّ ٌٔیٕس ا َٟ َس ا٢َ َٟٔو َ٘ َٓ َّٟسا  ٔ طُ اہللُ ٣َاَّّل َوَو ٔسظ

ثَرُ ٠ًِِٔٔم  ِٛ ُٗونٔی َوأَ أرَِحٔ َٓ ٥ِ إَٔذا أ٧ََا ٣ُتُّ  ُٛ ََُِْر َِّْٟنَّ ٣َْٔراثٔی  ٥ِ بٔطٔ أَِو َِلَُو ُٛ ٩ُ٠َّ ٣َا آ٣ُزُ ٌَ ِٔ َت ونٔی َواذُِرونٔی فٔی اٟزِّیٔح  َٟ ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ اِسَح َٗ َُّط  أ٧َ

 ِ٘ ٥ِ أَبَِتضٔزِ ٨ًَِٔس اہللٔ َخِّْرا َوإٔ٪َّ اہللَ َي َٟ ِّی  إٔن ا٢َ اہللُ ٣َا َٓ َ٘ َٓ ِّی  ٠ُوا َذَٟٔک بٔطٔ َوَرب ٌَ َٔ َٓ ا  ّٗ أََخَذ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣ٔیَثا َٓ ا٢َ  َٗ بَىٔی  ذِّ ٌَ ًَلَیَّ أَِ٪ ُي ٔسُر 

َٓاُظ َُِْرَُصا ٤َا َتًَل َٓ ا٢َ  َٗ ُتَک  َٓ ا٢َ ٣ََدا َ٘ َٓ ٠َِت  ٌَ َٓ ًَلَی ٣َا   َح٠َ٤ََک 

رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل  دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب دبع اغرف

 ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس ےلہپ ولوگں ںیم ےس اکی آدیم وک امؽ افر افالد اطع یک یئگ یھت اس ےن اینپ افالد ےس اہک ںیم ںیہمت وج

وک فارث انب دفں اگ بج ںیم رم اجؤں وت ےھجم الج دانی افر  رسےمکح دفں فہ رضفر رکان فرہن ںیم اینپ فراتث اک اہمترے العفہ یسک دف

یئ یکین ز ادہ  اد یہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ریمی راھک انبان افر ےھجم وہا ںیم اڑا دانی ویکہکن ںیم ےن اہلل ےک اپس وک

اؿ ےس فدعہ ایل سپ اوہنں ےن اہلل یک مسق اس ےک اسھت ااسی یہ  ںیہن یجیھب افر اہلل اعتیل اس ابت رپ اقدر ےہ ہک ےھجم ذعاب دے رھپ

ایک وت اہلل زعفلج ےن رفام ا ےھجت ااسی رکےن رپ سک زیچ ےن رباہتخیگن ایک اس ےن رعض ایک ریتے وخػ ےن اہلل ےن اےس اس ےک العفہ افر 

 وکیئ ذعاب ہن د ا۔

 دبع اغرف رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اتقدہ، ہبقع نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل یک رتمح یک فتعس افر اس اک بضغ رپ اغبل وہےن ےک ایبؿ ںیم
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یحٌی ب٩ حبیب حارثی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠امی٪ ابوٗتازہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حش٩ ب٩ ٣وسٰی طیبا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اب٩  :  راوی

 ٣ثىی ابووٟیس ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، طٌبہ

َت٤ٔزُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ  ٌِ ث٨ََا ٣ُ َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی و َحسَّ َتاَزةُ ح و َحسَّ َٗ ث٨ََا  ا٢َ لٔی أَبٔی َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٪َ

َّی َحسَّ  ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ح و َحسَّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو َطِیَبَة َحسَّ َِٟؤٟیسٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو ا



 

 

َوا ًَ َ َوا٧ ًَ َبَة ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ َوفٔی َحٔسیٔث َطِیَباَ٪ َوأَبٔی  ٌِ ٔ ُط ا بٔإِٔس٨َاز ٌّ وا َج٤ٔی َتاَزَة َذََکُ َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  َة أَ٪َّ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض ٧ََة لِٔکَ

٥َِٟ یَبَِتئٔزِ ٨ًَِٔس اہللٔ َّطُ  إ٧ٔ َٓ َِّیِٔمِّ  َّٟسا َوفٔی َحٔسیٔث اٟت ََُشُط اہللُ ٣َاَّّل َوَو َٔخِ ٨ًَِٔس اہللٔ َخِّْرا َوفٔی َر ٥ِ یَسَّ َٟ َتاَزةُ  َٗ َصا  َ َٓرسَّ ا٢َ  َٗ  َخِّْرا 

 ٔ٤ِٟ ًََوا٧ََة ٣َا ا٣َِتأََر بٔا َّطُ َواہللٔ ٣َا ابَِتأََر ٨ًَِٔس اہللٔ َخِّْرا َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی  إ٧ٔ َٓ  ی٥ٔ َحٔسیٔث َطِیَباَ٪ 

، اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس ابیشؿ نب دبعارلنمح انب ینثم اوبفدیل ، اوبتواہن، ییحی نب بیبح احریث، رمتعم نب امیلسؿ اوباتقدہ

اتقدہ، ہبعش، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ہی ےہ ہک ولوگں ںیم ےس اکی آدیم وک اہلل زعفلج ےن 

زعفلج ےک اپس وکیئ یکین عمج ہن یک افر ابیشؿ یک دحثی ںیم ےہ  امؽ افر افالد اطعء یک افر یمیت یک دحثی ںیم ےہ ہک اس ےن اہلل

 ویکہکن اہلل یک مسق اس ےن اہلل ےک اہں یکین وک عمج ہن ایک افر اوبتواہن یک دحثی ںیم ےہ ہک اس ےن وکیئ یکین ںیہن یک۔

ابیشؿ نب دبعارلنمح انب ینثم اوبفدیل ،  ییحی نب بیبح احریث، رمتعم نب امیلسؿ اوباتقدہ، اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس :  رافی

 اوبتواہن، اتقدہ، ہبعش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انگہ افر وتہب ارگہچ ابرابر وہں انگوہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ارگہچ ابرابر وہں انگوہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم انگہ افر وتہب
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ًبساَّلًلی اب٩ ح٤از ح٤از ب٩ س٤٠ہ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٤ًزہ حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ثَىٔی  ًَ َحسَّ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٕ َحسَّ از ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ َ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی ِبُس اِِل

٩ًَِ َر  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی َیِحکٔی  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٤َِزَة  ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ اُرِٔفِ لٔی ًَ َ٘ َٓ ِبْس َذ٧ِّبا  ًَ ا٢َ أَذ٧ََِب  َٗ َّ َوَج١َّ  ًَز بِّطٔ 

٧َِب َوَیأُِخُذ بٔاٟذَّ  رٔفُ اٟذَّ ِِ َٟطُ َربًّا َي ٥َٔ٠ أَ٪َّ  ٌَ َٓ ًَِبٔسی َذ٧ِّبا  الَی أَذ٧ََِب  ٌَ ا٢َ َتَباَرَک َوَت َ٘ َٓ ا٢َ أَِی َذ٧ِٔيی  َ٘ َٓ َٓأَذ٧ََِب  ًَاَز  ٧ِٔب ث٥َُّ 

٧َِب َوَیأِخُ َربِّ اُِ  رٔفُ اٟذَّ ِِ َٟطُ َربًّا َي ٥َٔ٠ أَ٪َّ  ٌَ َٓ ًَِبٔسی أَذ٧ََِب َذ٧ِّبا  الَی  ٌَ ا٢َ َتَباَرَک َوَت َ٘ َٓ أَذ٧ََِب رٔفِ لٔی َذ٧ِٔيی  َٓ ًَاَز  ٧ِٔب ث٥َُّ  ُذ بٔاٟذَّ

ًَِبٔسی ذ٧َِّبا الَی أَذ٧ََِب  ٌَ ا٢َ َتَباَرَک َوَت َ٘ َٓ ا٢َ أَِی َربِّ اُرِٔفِ لٔی َذ٧ِٔيی  َ٘ ٧ِٔب  َٓ ٧َِب َوَیأُِخُذ بٔاٟذَّ رٔفُ اٟذَّ ِِ َُٟط َربًّا َي ٥َٔ٠ أَ٪َّ  ٌَ َٓ

 ١ِ٤ًَِ ٔة ا ٌَ أَٟثةٔ أَِو اٟزَّابٔ ا٢َ فٔی اٟثَّ َٗ ًِلَی ََّل أَِزرٔی أَ َ ًَِبُس اِِل ا٢َ  َٗ ََٟک  ُت  ِس ُرََفِ َ٘ َٓ ١ِ٤ًَِ ٣َا ٔطئَِت    ٣َا ٔطئَِت ا



 

 

نب ایب ہحلط دبعارلنمح نب ایب رمعہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل  دبعاالیلع انب امحد امحد نب ہملس ااحسؼ نب دبعاہلل

ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رب ازعلت ےس اکحتی رکےت وہےئ رفام ا یسک دنبے ےن انگہ 

ےن رفام ا ریمے دنبے ےن انگہ ایک سپ فہ اجاتن ےہ ہک اس اک رب ایک رھپ رعض ایک اے اہلل ریمے انگہ وک اعمػ رفام دے اہلل اعتیل 

انگہ وک اعمػ یھب رفامات ےہ افر انگہ رپ رگتف یھب رکات ےہ رھپ فہ دفابرہ انگہ رک اتھٹیب ےہ رھپ رعض رکات ےہ اے ریمے رب ریمے 

 ہک اس اک رب انگہ وک اعمػ یھب رفامات ےہ افر انگہ رپ انگہ وک اعمػ رفام وت اہلل اعتیل ےن رفام ا ریمے دنبے ےن انگہ ایک سپ فہ اجاتن ےہ

رگتف یھب رکات ےہ رھپ فہ دفابرہ انگہ رک اتھٹیب ےہ وت رعض رکات ےہ اے ریمے رب ریمے انگہ وک اعمػ رفام وت اہلل اعتیل ےن رفام ا 

ہ رپ رگتف یھب رکات ےہ وت وج اچےہ رک ںیم ریمے دنبے ےن انگہ ایک سپ فہ اجاتن ےہ ہک اس اک رب انگہ وک اعمػ یھب رفامات ےہ افر انگ

 ف۔ےن ےھجت اعمػ رک د ا دبعاالیلع ےن اہک ںیم ںیہن اجاتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رسیتی  ا وچیھت رمہبت رفام ا ہک وج اچوہ لمع رک

 رمعہ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبعاالیلع انب امحد امحد نب ہملس ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط دبعارلنمح نب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 انگہ افر وتہب ارگہچ ابرابر وہں انگوہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم
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 ابواح٤س ٣ح٤س ب٩ ز٧حویہ ًبساَّلًلی ب٩ ح٤از ٧زشی :  راوی

ًِلَی ب٩ُِ َح٤َّ  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  َظِْرٔیُّ َحسَّ ُ٘ ِٟ ٔشیُّ ا ُِْٟقَ ُس ب٩ُِ َز٧ِحُویََة ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ أَبُو أَِح٤ََس َحسَّ َٗ ٔ رِٔسیُّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز
َّ ٕ اٟن  از

  زوجنہی دبعاالیلع نب امحد رنیش اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔اوبادمح دمحم نب

 اوبادمح دمحم نب زوجنہی دبعاالیلع نب امحد رنیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ں انگوہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیمانگہ افر وتہب ارگہچ ابرابر وہ
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 ًبس ب٩ ح٤یس ابو وٟیس ہ٤ا٦ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟؤٟی ثَىٔی أَبُو ا ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٤َِٟٔسی٨َٔة َحسَّ ا٢َ کَاَ٪ بٔا َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ ٔس َحسَّ

 ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُتُط َي ٌِ َش٤ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِزَة  ًَ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی  ُط  َٟ ا٢ُ  َ٘ اؾٌّ يُ ٠ًََِیطٔ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػ َٗ َّی اہللُ  ل



 

 

ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة َوَذََکَ ثًََلَث ٣َزَّإت أَذ٧ََِب  از ىَی َحٔسیٔث َح٤َّ ٌِ ًَِبّسا أَذ٧ََِب َذ٧ِّبا ب٤َٔ و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ ٥َ َي ُت َوَس٠َّ ِس ُرََفِ َٗ أَٟثةٔ  َذ٧ِّبا َوفٔی اٟثَّ

١ِ٤َ ٣َا َطاَئ  ٌِ ٠َِی َٓ ِبٔسی  ٌَ ٔ ٟ 

دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک  دبع نب دیمح اوب فدیل امہؾ ااحسؼ نب

رفامےت وہےئ انس ہک دنبے ےن انگہ ایک ابح  دحثی امحد نب ہملس یک دحثی یہ یک رطح ےہ افر اس ںیم نیت رمہبت ذرک ایک ہک اس ےن 

 ے وک اعمػ رکد ا سپ فہ وج اچےہ لمع رکے۔انگہ ایک افر رسیتی رمہبت اہک قیقحت ںیم ےن اےنپ دنب

 دبع نب دیمح اوب فدیل امہؾ ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 وتہب ارگہچ ابرابر وہں انگوہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم انگہ افر
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًز ب٩ ٣زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ َحسَّ ُت أَبَا ًُبَِیَسَة ی ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ ٤َُِٟثى ُث  َحسِّ

زَّ َوَج١َّ َیِبُشُم یََسُظ بٔاٟ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٠َِّی١ٔ َٟٔیُتوَب ٣ُٔشیُئ ا٨ََّٟضارٔ َوَیِبُشُم یََسُظ أَبٔی ٣ُوَسی 

زٔبَٔضا ِِ ٤ُِص ٩ِ٣ٔ ٣َ ٍَ اٟظَّ َّی َتِل٠ُ  بٔا٨ََّٟضارٔ َٟٔیُتوَب ٣ُٔشیُئ ا٠َِّٟی١ٔ َحً

ملس ےس رفاتی دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، رمع نب رمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع ف

رکےت ںیہ ہک اہلل رب ازعلت رات ےک فتق اانپ اہھت الیھپات راتہ ےہ اتہک دؿ ےک انگہ اگر یک وتہب وبقؽ رکے افر اانپ اہھت دؿ وک 

 الیھپات راتہ ےہ اتہک رات ےک انگہ اگر یک وتہب وبقؽ رکے اہیں کت ہک  ارج رغمب ےس ولطع وہ۔

 ہبعش، رمع نب رمہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 انگہ افر وتہب ارگہچ ابرابر وہں انگوہں ےس وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم

     2493    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز طٌبہ :  راوی



 

 

ٔ ٧َِحَوظُ  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ  و َحسَّ

 ہک ایس رطح رمفی ےہ۔دمحم نب اشبر، اوبداؤد ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمر

 دمحم نب اشبر، اوبداؤد ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 یئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیماہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایح

     2494    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ا٤ًع، ابووائ١ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  إِٔسَح

 َ٤ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ َِٟیَص أََحْس أََحبَّ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبٔس اہللٔ   ٩ًَِ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک ٣ََسَح ِسُح ٩ِ٣ٔ َوائ١ٕٔ 

َواحَٔع  َٔ ِٟ ٦َ ا َٔک رَحَّ َِٟیَص أََحْس أَََُِْر ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ ذَٟ َشُط َو ِٔ  َن

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 اراشد رفام ا اہلل ےس ڑبھ رک یسک وک اینپ رعتفی ف دمح دنسپ ںیہن ےہ ایس فہج ےس اہلل ےن وخد اینپ رعتفی ایبؿ یک ہک ر اؽ اہلل ےن

 ےہ افر اہلل ےس ڑبھ رک وکیئ ریغت دنم ںیہن ےہ ایس فہج ےس ےب ایحیئ ےک اکومں وک رحاؾ ایک ےہ۔

 ، اشمع، اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ ااحسؼ امثعؿ رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2495    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ  :  راوی



 

 

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز

ث٨ََا اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ٕ َوأَبُو َُکَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٟطُ  َحسَّ ُى  ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ أَبُو ٣ُ

ا٢َ َرُس  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ٕ َوأَبُو ٣ُ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

َِٟیطٔ  ٔ َواحَٔع ٣َا َهَضَز ٨ِ٣َٔضا َو٣َا بََل٩َ َوََّل أََحْس أََحبَّ إ َٔ ِٟ ٦َ ا ٤َِِٟسُح ٩ِ٣ٔ اہللٔ ََّل أََحْس أَََُِْر ٩ِ٣ٔ اہللٔ َؤَٟذَٟٔک رَحَّ   ا

اہلل نب وعسمد ےس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت دبع

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اہلل ےس ز ادہ ریغت دنم وکیئ ںیہن ایس فہج ےس اظرہی افر ابینط وفاشح 

 وک رحاؾ ایک ےہ افر ہن یہ وکیئ اہلل ےس ڑبھ رک رعتفی وک دنسپ رکےن فاال ےہ۔

اوباعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت دبعاہلل نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکبی  :  رافی

 وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ںیماہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ 

     2496    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ ابووائ١ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أَبَا َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ٣ُزََّة  ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج َّ٤

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ َتُط ٩ِ٣ٔ  ٌِ َُٟط آ٧َِت َس٤ٔ ٠ُُِٗت  وَُّل  ُ٘ وزٕ َي ٌُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٣َِش ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ َ  َوائ١ٕٔ َي ا٢َ ََّل أََحْس أَُِْ َٗ َُّط  طُ أ٧َ ٌَ َٓ رَ َوَر

٤َِِٟسُح ٩ِ٣ٔ اہللٔ َِٟیطٔ ا ٔ َواحَٔع ٣َا َهَضَز ٨ِ٣َٔضا َو٣َا بََل٩َ َوََّل أََحْس أََحبَّ إ َٔ ِٟ ٦َ ا َشطُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َؤَٟذَٟٔک رَحَّ ِٔ   َؤَٟذَٟٔک ٣ََسَح َن

ٰیل ہنع ےس رموفاع رفاتی ےہ دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، رمعف نب رمہ اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعت

ہک اہلل ےس ڑبھ رک وکیئ ریغت دنم ںیہن ےہ ایس فہج ےس اظرہی افر ابینط وفاشح وک رحاؾ رک د ا ےہ افر ہن یہ وکیئ ااسی ےہ ےسج اہلل 

 ےس ڑبھ رک رعتفی دنسپ وہ ایس فہج ےس اس ےن اینپ رعتفی وخد یک ےہ۔

 ، ہبعش، رمعف نب رمہ اوبفالئ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2497    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ جزیس ا٤ًع، ٣اٟک ب٩ حارث ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس  :  راوی

 حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا َجزٔیْز  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوإِٔسَح

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس  ًَ  ٩ًَِ َِٟحارٔٔث  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ ا ٤ًَِٔع  َ َّی اہللُاِِل  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٟ َشُط َو ِٔ زَّ َوَج١َّ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک ٣ََسَح َن ًَ ٤َِِٟسُح ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َِٟیطٔ ا ٔ َِٟیَص أََحْس أََحبَّ إ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِیَص أََحْس أَََُِْر ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٩ِ٣ٔ ًَ

ِذُر ٩ِ٣ٔ اہللٔ  ٌُ ِٟ َِٟیطٔ ا ٔ َِٟیَص أََحْس أََحبَّ إ َواحَٔع َو َٔ ِٟ ٦َ ا َٜٔتاَب َوأَِرَس١َ اٟزُُّس١َ أَِج١ٔ َذَٟٔک رَحَّ   ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َذَٟٔک أ٧َِز٢ََ اِل

امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجدی اشمع، امکل نب احرث دبعارلنمح نب زدی رضحت دبعاہلل نب 

ہلل رب ازعلت ےس ڑبھ رک رعتفی دنسپ وہ ایس وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا وکیئ ااسی ںیہن ےسج ا

فہج ےس اس ےن اینپ رعتفی وخد یک ےہ افر ہن یہ وکیئ اہلل ےس ڑبھ رک ریغت دنم ےہ ایس فہج ےس ربی ابوتں وک رحاؾ ایک ےہ افر ہن یہ 

 ؽ وک وعبمث رفام ا۔وکیئ ااسی ےہ ےسج اہلل ےس ڑبھ رک ذعر وبقؽ رکان دنسپ وہ ایس فہج ےس اہلل ےن اتکب انزؽ یک افر ر ا

امثعؿ نب ایب ہبیش زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ رجدی اشمع، امکل نب احرث دبعارلنمح نب زدی رضحت دبعاہلل  :  رافی

 نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   باب

 اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2498    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ ححاد ب٩ ابی ًث٤ا٪ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ َححَّأد ب٩ِٔ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َة  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ًَ ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة ا  َیِحٌَی َوَحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ اہلَل ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٣َا ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِتَٔی ا ََُِْرةُ اہللٔ أَِ٪ َیأ اُر َو َِ ٤ُِِٟؤ٩َ٣ٔ َي اُر َوإٔ٪َّ ا َِ  َي

٠َِیطٔ  ًَ  ٦َ  رَحَّ



 

 

رمعف اندق اامسلیع نب اربامیہ، اامسلیع نب ہیلع اجحج نب ایب امثعؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 اہلل ریغت رکات ےہ افر ومنم یھب ریغت دنم ےہ افر اہلل یک ریغت ہی ےہ افر اہلل یک ریغت ہی ےہ ہک یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 ومنم ااسی لمع رکے ےسج اہلل ےن رحاؾ ایک ےہ۔

 رمعف اندق اامسلیع نب اربامیہ، الیعمس نب ہیلع اجحج نب ایب امثعؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2499    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت اس٤اء ب٨ت ابی برک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ یحٌی ابوس٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ثَُط أَ٪َّ أَِس٤َاَئ ب٨َِٔت أَبٔی برَِکٕ َحسَّ  ٔ َحسَّ َوَة ب٩َِ اٟزُّبَِْر ثَىٔی أَبُو َس٤َ٠ََة أَ٪َّ ُْعِ ا٢َ َیِحٌَی َوَحسَّ َّی َٗ ِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ ثَِتطُ أ٧َ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّ َوَج١َّ اہللُ  ًَز َِٟیَص َطِیْئ أَََُِْر ٩ِ٣ٔ اہللٔ  و٢ُ  ُ٘  ٥ََّ٠ َي

 ییحی اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعفہ نب زریب، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

 ےہ۔ فہملس ےن اراشد رفام ا وکیئ زیچ یھب اہلل ےس ڑبھ رک ریغت دنم ںیہن

 ییحی اوبہملس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رعفہ نب زریب، رضحت اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رحتم ےک ایبؿ ںیم اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک

     2500    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوزاؤز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابا٪ ب٩ یزیس رحب ب٩ طساز یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوس٤٠ہ حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی حَ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی َس٠َ َحسَّ  ٕ ثْٔر َٛ ٩ًَِ یَِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ازٕ  ُب ب٩ُِ َطسَّ ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ َیزٔیَس َورَحِ ث٨ََا أَبُو َزاُوَز َحسَّ ٤ََة سَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث١ٔ رَٔواَیٔة َححَّإد َحٔسیَث أَبٔی صَُزیَِزَة  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ِ یَِذَُکِ َحٔسیَث أَِس٤َاَئ َخ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َٟ ّة َو  اػَّ

 ےن دمحم نب ینثم، اوبداؤد ریض اہلل اعتٰیل ہنع اابؿ نب سیدی رحب نب دشاد ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔



 

 

 اہلل اعتٰیل ہنع اابؿ نب سیدی رحب نب دشاد ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دمحم نب ینثم، اوبداؤد ریض :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رحتم ےک ایبؿ ںیم اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک

     2501    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی برک ٣٘سامی برش ب٩ ٣ٔـ١ ہظا٦ یحٌی ب٩ ابی ٛثْر، ابوس٤٠ہ ْعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت اس٤اء :  راوی

ث٨ََ  مٔیُّ َحسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُس ب٩ُِ أَبٔی برَِکٕ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َوَة و َحسَّ ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة   ٕ ثْٔر َٛ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ أَبٔی  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ   ١ٔ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ا برِٔشُ ب٩ُِ ا

َّ َوَج١َّ  ًَز ا٢َ ََّل َطِیَئ أََُِْرُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ  َٗ َُّط  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٩ًَِ أَِس٤َاَئ 

رشب نب لضفم اشہؾ ییحی نب ایب ریثک، اوبہملس رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اامسء یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دمحم نب ایب رکب دقمایم 

 رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ یھب زیچ اہلل ےس ز ادہ ریغت دنم ںیہن ےہ۔

 ایب ریثک، اوبہملس رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اامسءدمحم نب ایب رکب دقمایم رشب نب لضفم اشہؾ ییحی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل یک ریغت افر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2502    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی  ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

اُر َواہللُ أََطسُّ َُِّْرا َِ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ َي ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

  ےہ افر اہلل اس ےس یھب ز ادہ ریغت دنم ےہ۔اراشد رفام ا ومنم ریغت دنم وہات

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ر ےب ایحیئ ےک اکومں یک رحتم ےک ایبؿ ںیماہلل اعتیل یک ریغت اف

     2503    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ ًَلَئ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌَ ِٟ ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط   َحسَّ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

     2504    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن جحسری یزیس ب٩ زریٍ ابی کا١٣ یزیس تیِم ابی ًث٤ا٪ حرضت ًبساہلل ب٩  :  راوی

 ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟحِحَس  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن ا ـَ ُٓ ٌٔیٕس َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ث٨ََا َحسَّ ُى ِٔلَبٔی کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ ص٤َُا  رٔیُّ لِٔکَ

وزٕ أَ٪َّ َرُجًّل أََػاَب ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَةٕ  ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی ًُِث٤َاَ٪  َِّیِٔمُّ  ث٨ََا اٟت ٠ًََ َیزٔیُس َحسَّ َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ِیطٔ ُِٗب٠َّة 

َِٟحَش٨َ  ا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ إٔ٪َّ ا ّٔ َٟ فَِی ا٨ََّٟضارٔ َوُز ًَلَة ََطَ َِٟت أ٥َِٔٗ اٟؼَّ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ََٓذََکَ َذَٟٔک   ٥َ یَِّئأت َذَٟٔک َوَس٠َّ أت یُِذصٔبَِن اٟشَّ

 ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٔ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ا٢َ اٟزَُّج١ُ أَلَٔی صَٔذظ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ی٩َ  أَکٔ ی ٠ٟٔذَّ ًٔیذَِٔکَ ١َٔ٤ًَ بَٔضا ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ  ٩ِ٤َ 

حد ری سیدی نب زر،ع ایب اکلم سیدی یمیت ایب امثعؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل 
خ 

ہبیتق نب دیعس، اوباکلم لیضف نب نیسح 

وہ رک اس اک ذرک ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن اکی تورت اک وبہس ایل رھپ اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض 
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  ںوصں افر رات ےک ھچک ےصح ںیم امنز اقمئ رکف کشیب ایکینں رباویئں وک متخ رک
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دیتی ںیہ ہی 

ےہ اس آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک ہی ریمے ےئل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ےس وج یھب 



 

 

 لمع رکے اگ اس ےک ےئل ےہ۔

حد ری سیدی نب زر،ع ایب اکلم :  رافی
خ 

سیدی یمیت ایب امثعؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض  ہبیتق نب دیعس، اوباکلم لیضف نب نیسح 

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

     2505    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز ابوًث٤ا٪ حرضت اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِش ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلَی َحسَّ َ ًَِبٔس اِِل ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ وزٕ أَ٪َّ َر َحسَّ ُجًّل أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل

َُّط َيِشأ٢َُ  أ٧َ َٛ ا بَٔیٕس أَِو َطِیّئا  ُِٗب٠َّة أَِو ٣َشًّ ا  ٕ إ٣َّٔ َّطُ أََػاَب ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة ََٓذََکَ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  َّ ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ اَرتَٔضا  َّٔ َٛ  ٩ًَِ

 ٔ  یَس َوَج١َّ ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َیز

دمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبامثعؿ رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یک دختم ںیم احرض وہ 

ازعلت  رک رعض ایک ہک اس ےن یسک تورت اک وبہس ایل  ا اہھت ےس ڑیھچا ےہ  ا افر ھچک ایک ےہ وگ ا ہک فہ اس اک افکرہ وپھچ راہ اھت وت اہلل رب

 ےن یہی آ ات انزؽ رفامںیئ ابح  دحثی سیدی یک دحثی یک رطح ےہ۔

 دمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبامثعؿ رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیماہلل زعفلج 

     2506    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، س٠امی٪ تیِم :  راوی

َِّیِٔمِّ بَٔضَذا َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ َطِیّئا زُوَ٪  َحسَّ ا٢َ أََػاَب َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا٣َِزأَة َٗ  ٔ اِْلِٔس٨َاز

٠َِیطٔ ث٥َُّ أَتَی ا٨َّٟ  ًَ  ٥َ وَّ ٌَ َٓ ٠َِیطٔ ث٥َُّ أَتَی أَبَا برَِکٕ  ًَ  ٥َ وَّ ٌَ َٓ أب  َِٟدلَّ َتَی ٤ًََُز ب٩َِ ا أ َٓ احَٔظةٔ  َٔ ِٟ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔيیَّ َػل

ٔ َحٔسیٔث یَ  َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ  زٔیَس َوا



 

 

امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، امیلسؿ یمیت ہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ نکیل اس ںیم ہی یھب ےہ ہک اکی آدیم ےن یسک تورت ےس 

 اعتٰیل ہنع زان ےک العفہ وکیئ ربا اکؾ ایک رھپ فہ رمع نب اطخب ےک اپس آ ا وت اوہنں ےن اےس تہب ڑبا انگہ اھجمس رھپ رضحت اوبرکب ریض اہلل

 ےک اپس آ ا وت اوہنں ےن یھب اےس تہب ڑبا انگہ ایخؽ ایک رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، امیلسؿ یمیت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

     2507    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ یحٌی حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا یَ  َ َحسَّ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس أ٪ ِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ا٢َ اِْلََخَ َٗ ا و 

ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٔ ٤ََة َواِِلَِسَوز َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َٗ

ِّی أََػِبُت ٨ِ٣َٔضا ٣َا زُوَ٪  ٔن ٤َِٟٔسی٨َةٔ َوإ َصی ا ِٗ َِٟحُت ا٣َِزأَّة فٔی أَ ًَا ِّی  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٔف فٔیَّ ٣َا  َوَس٠َّ ِٗ َٓا أ٧ََا َصَذا  َٓ َضا  أَِ٪ أ٣ََشَّ

َُٟط  ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ َطِیئّ ٔطئَِت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ٠َ یَزُزَّ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ ا٢َ  َٗ َشَک  ِٔ ِو َستَرَِت َن َٟ ِس َستََرَک اہللُ  َ٘ َٟ ا٦َ اٟزَُّج١ُ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ا 

 ٔ ٠ًََِیطٔ صَٔذظ ًَاُظ َوَتًَل  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجًّل َز َّی اہللُ  ُط ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٌَ أَِتَب َٓ  َٙ ا٧َِل٠َ ا ٩ِ٣ٔ ا٠َِّٟی١ٔ َٓ ّٔ َٟ فَِی ا٨ََّٟضارٔ َوُز ًَلَة ََطَ اِْلَیَة أ٥َِٔٗ اٟؼَّ

ٔ یَا ٧َٔيیَّ اہللٔ صَ  ِو٦ َ٘ ِٟ ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ی٩َ  أَکٔ ی ٠ٟٔذَّ َٔک ذَِٔکَ یَِّئأت ذَٟ َِٟحَش٨َأت یُِذصٔبَِن اٟشَّ ا٢َ ب١َِ إٔ٪َّ ا َٗ ّة  َٟطُ َخاػَّ َذا 

ّة  َّٓ  ٨٠َّٟٔأض کَا

، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش ییحی رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ییحی نب ییحی

یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن دمہنی ےک انکرے اکی تورت ےس فطل ادنفزی یک افر ںیم ےن 

ںیم احرض وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ریمے ابرے ںیم وج اچںیہ ہلصیف رفامںیئ وت رضحت  اس ےس امجع ےک العفہ ابح  رحتک یک سپ

ےن اہک  رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس اہک ارگ اےنپ آپ رپ رپدہ رکات وت اہلل ےن ریتا رپدہ راھک وہا اھت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع

وت فہ آدیم ڑھکا وہا افر لچ د ا سپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک ےھچیپ اکی آدیم وک اجیھب  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن وکیئ وجاب ہن د ا
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متخ رکدیتی ںیہ ہی 

  اخص ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہکلب  ماؾ ولوگں ےک ےئل۔ہیلع فملس ہی اس ےک ےئل

 ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش ییحی رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوتہب اک ایب :   ابب

 اہلل زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

     2508    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابون٤ٌا٪ ح٥ٜ ب٩ ًبساہلل ًحلی طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب، ابزاہی٥، خاٟس اسوز حرضت ًبساہلل رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ًَ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِٟ ًَِبسٔ اہللٔ ا ٥َُٜ ب٩ُِ  َِٟح ٤َأ٪ ا ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ا٢َ ٨َا ٣َُح٤َّ َٗ ٕب  ٩ِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ َخأٟطٔ اِِلَِسَوز ُث  ُت إٔبَِزاصٔی٥َ یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ىَی َحٔسیٔث أَبٔی اِِلَِحَؤؾ َو ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

ّة  ًَا٣َّ ا٢َ ب١َِ َل٥ُِٜ  َٗ ّة  ًَا٣َّ ٨َا  َٟ ّة أَِو  اْذ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا َٟٔضَذا َخاػَّ ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ  فٔی َحٔسیثٔطٔ 

امیہ، اخدل ا اد رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص دمحم نب ینثم، اوبامعنؿ مکح نب دبعاہلل یلجع ہبعش، امسک نب رحب، ارب

اہلل ہیلع فملس ےس ایس ینعم یک دحثی رفاتی یک ےہ اس دحثی ںیم ہی ےہ ہک رضحت اعمذ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک ہی 

 اہمترے ےئل اعؾ ےہ۔آتی ایس ےک ےئل اخص ےہ  ا امہرے ےئل اعؾ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن ہکلب 

 دمحم نب ینثم، اوبامعنؿ مکح نب دبعاہلل یلجع ہبعش، امسک نب رحب، اربامیہ، اخدل ا اد رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیماہلل 

     2509    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَلٓٔیٕ  َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ  َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ًَأػ٥ٕ َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ  ث٨ََا  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ  أ٧ََٕص ا

 ٔ َٓأَٗ ا  ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أََػِبُت َحسًّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َرُج١ْ إ َّی َٗ ََٓؼل ًَلةُ  ِت اٟؼَّ ا٢َ َوَحرَضَ َٗ ًَلَیَّ  ٤ُِط 



 

 

ِّی أََػِبُت حَ  ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َٗ ًَلَة  َضی اٟؼَّ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ص١َِ ٣َ َٗ أ٥َِٔٗ فٔیَّ َٛٔتاَب اہللٔ  َٓ ا  سًّ

ا٢َ  َٗ ٨َا  ٌَ ًَلَة ٣َ َت اٟؼَّ ََٟک  َحرَضِ ِس ُرُٔفَ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ  َن

نسح نب یلع ولحاین رمعف نب اعمص، امہؾ ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم 

سپ آپ یلص ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم دح )ےک رجؾ کت( چنہپ ایگ وہں 

 اک وت اس اہلل ہیلع فملس ھجم رپ دح اقمئ رفامںیئ امنز اک فتق وہایگ وت اس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز اداء یک بج امنز وپری رک 

ایک وت ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم دح ےک رجؾ کت چنہپ ایگ وہں آپ ریمے ابرے ںیم اہلل اک ہلصیف اقمئ رکںی آپ ےن رفام ا 

 امہرے اسھت امنز ںیم رشکی اھت اس ےن رعض ایک  ی اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا قیقحت ےھجت اعمػ ایک اج  اک۔

 نسح نب یلع ولحاین رمعف نب اعمص، امہؾ ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل زعفلج ےک وقؽ ایکینں انگوہں وک متخ رک دیتی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

     2510    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ار طساز حرضت ابوا٣ا٣ہنَص ب٩ ًلی زہْر ب٩ رحب، ٤ًز ب٩ یو٧ص ًرک٣ہ ب٩ ٤ً :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یُو اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ِٔمُّ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  إر َحسَّ َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ٧َُص َحسَّ

ا٢َ بَِی٤َ٨َا َرُسو َٗ ث٨ََا أَبُو أ٣َُا٣ََة  اْز َحسَّ ث٨ََا َطسَّ ُط إٔذِ َجاَئ َحسَّ ٌَ وْز ٣َ ٌُ ُٗ ٤َِِٟشحٔٔس َو٧َِح٩ُ  ٥َ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ َّی اہللُ  ٨ًَُِط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٜت  ََٓش ًَلَیَّ  أ٤َُِٔٗط  َٓ ا  ِّی أََػِبُت َحسًّ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ َ٘ َرُج١ْ  َٓ ًَاَز  ٥َ ث٥َُّ أَ ا٢َ یَا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ

َٖ ٧َٔيیُّ ا ا اِنََصَ َّ٤٠َ َٓ ًَلةُ  ٨ِطُ َوأُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ًَ َشََٜت  َٓ ًَلَیَّ  أ٤َِٔٗطُ  َٓ ا  ِّی أََػِبُت َحسًّ ٔن ا٢َ أَبُو َرُسو٢َ اہللٔ إ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٍَ اٟزَُّج١ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َب اتَّ َٓ ٥َ أ٧َُِوزُ ٣َا  أ٣َُا٣ََة  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َب َٖ َواتَّ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن اِنََصَ

 ِّ ٔن ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ اٟزَُّج١ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َٔح َٓ ًَلَی اٟزَُّج١ٔ  أ٤َِٔٗ َیزُزُّ  َٓ ا  ا٢َ أَبُو ی أََػِبُت َحسًّ َٗ ًَلَیَّ  ُط 

ِس  َٗ َِٟیَص  ِجَت ٩ِ٣ٔ بَِیتَٔک أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أََرأَیَِت حَْٔن ََخَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أَِحَش٨َِت أ٣َُا٣ََة  َٓ أَِت   َتَوؿَّ

 َ٨ ٌَ ًَلَة ٣َ ا٢َ ث٥َُّ َطضِٔسَت اٟؼَّ َٗ ا٢َ بَلَی یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ُِٟوُؿوَئ  َّی ا َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ا 

ا٢َ َذ٧َِبَک  َٗ َک أَِو  ََٟک َحسَّ ِس ُرََفَ  َٗ إٔ٪َّ اہللَ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   اہللُ 



 

 

اہلل اکی دہعف دجسم ںیم رصن نب یلع زریہ نب رحب، رمع نب ویسن رکعہم نب امعر دشاد رضحت اوباامہم ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

رشتفی رفام ےھت افر مہ آپ ےک اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی آدیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض 

 ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم دح )ےک رجؾ( کت چنہپ ایگ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم رپ دح اقمئ رکںی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

اس ےک ابرے ںیم اخومش رےہ اس ےن رھپ درہا ا وت رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم دح ےک رجؾ کت چنہپ ایگ وہں آپ یلص اہلل 

ہیلع فملس ھجم رپ دح اقمئ رک دںی سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس ےس اخومش رےہ افر امنز اقمئ یک یئگ بج اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع 

ےئ وت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ وہ ایل افر ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ لچ د ا اتہک فملس امنز ےس افرغ وہ

ںیم دوھکیں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس آدیم وک ایک وجاب دےتی ںیہ سپ فہ آدیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس الم وت اس ےن 

دح ےک رجؾ کت چنہپ ایگ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم رپ دح اقمئ رکںی اوباامہم ےن اہک ر اؽ اہلل  رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم

ےن اس ےس رفام ا ایک ایخؽ ےہ ہک بج  م رھگ ےس ےلکن ےھت وت ایک  م ےن ایھچ رطح فوض ہن ایک اھت اس ےن رعض ایک  ی اہں اے اہلل ےک 

 اس ےس رفام ا سپ ےب کش اہلل ےن ریتی دح وک اعمػ رفام د ا  ا رفام ا ریتے انگہ وک اعمػ ر اؽ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 رک د ا۔

 رصن نب یلع زریہ نب رحب، رمع نب ویسن رکعہم نب امعر دشاد رضحت اوباامہم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اقلت یک وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس ےن لتق ریثک ےئک وہں

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اقلت یک وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس ےن لتق ریثک ےئک وہں

     2511    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اذ ب٩ ہظا٦ ٗتازہ، ابی ػسیٙ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌ :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اذُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی   صَٔظا٦ٕ َحسَّ

ا٢َ کَاَ٪ ٓٔی٩ِ٤َ  ٩ًَِ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس  ٔٙ ی سِّ َت١َ  أَبٔی اٟؼِّ َٗ ِب٥ُِٜ٠َ َرُج١ْ  َٗ کَاَ٪ 

أََتا َٓ ًَلَی َراصٕٔب  َُٓس٢َّ  ٥ٔ٠ًَِ أَص١ِٔ اِِلَِرٔق  ٩ًَِ أَ َشأ٢ََ  َٓ ّشا  ِٔ ٌَْٔن َن ّة َوتِٔش ٌَ ّشا تِٔش ِٔ ٌَْٔن َن ّة َوتِٔش ٌَ َت١َ تِٔش َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ُظ 



 

 

 ًَ َُٓس٢َّ  ٥ٔ٠ًَِ أَص١ِٔ اِِلَِرٔق  ٩ًَِ أَ ١َ بٔطٔ ٣ٔائَّة ث٥َُّ َسأ٢ََ  َّ٤َٜ َٓ َت٠َطُ  َ٘ َٓ ا٢َ ََّل  َ٘ َٓ َٟطُ ٩ِ٣ٔ َتِوبَٕة  َض١ِ  َت١َ َٓ َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَا٥ٕٟٔ  لَی َرُج١ٕ 

ُط ٩ِ٣ٔ تَ  َٟ َض١ِ  َٓ ٕص  ِٔ إٔ٪َّ بَٔضا أ٧َُاّس ٣ٔائََة َن َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٔلَی أَِرٔق  ِٙ إ ٔ ِوبَٔة ا٧َِل٠ ٥ِ َو٩ِ٣َ َیُحو٢ُ بَِی٨َُط َوبََِْن اٟتَّ ٌَ ا٢َ َن َ٘ َٓ ا ِوبَٕة 

َّی إٔذَ  َٙ َحً َٓا٧َِل٠َ ََّضا أَِرُق َسِوٕئ  َٓإ٧ٔ ٔلَی أَِرٔؿَک  ٍِ إ ُض٥ِ َوََّل َتزِٔج ٌَ ًِبُِس اہللَ ٣َ ا َٓ بُُسوَ٪ اہللَ  ٌِ ٤َِِٟوُت ا نَ َي َٙ أََتاُظ ا ی ٔ َٕ اٟرطَّ َؼ

بًّٔل  ِ٘ َُٜة اٟزَِّح٤َةٔ َجاَئ َتائّٔبا ٣ُ ٔ َِٟت ٣ًََلئ ا َ٘ َٓ َذأب  ٌَ ِٟ َُٜة ا ٔ َُٜة اٟزَِّح٤َةٔ َو٣ًََلئ ٔ اِخَتَؼ٤َِت ٓٔیطٔ ٣ًََلئ َِٟت َٓ ا َٗ ٔلَی اہللٔ َو ٠ِبٔطٔ إ َ٘  بٔ

مُّ  َٗ ١ِ٤َ َخِّْرا  ٌِ ٥َِٟ َي َُّط  َذأب إ٧ٔ ٌَ ِٟ َُٜة ا ٔ إٔلَی  ٣ًََلئ َٓ ا٢َ ٗٔیُشوا ٣َا بََِْن اِِلَِرَؿِْٔن  َ٘ َٓ ٠ُوُظ بَِی٨َُض٥ِ  ٌَ َح َٓ أََتاص٥ُِ ٠َ٣َْک فٔی ُػوَرةٔ آَزمٓٔیٕ  َٓ

َٜةُ  ٔ ِتُط ٣ًََلئ ـَ َب َ٘ َٓ ًَّٟٔی أََراَز  ٔلَی اِِلَِرٔق ا َوَجُسوُظ أَِزنَی إ َٓ اُسوُظ  َ٘ َٓ ُط  َٟ ُضَو  َٓ ا٢َ أَیَّتٔض٤َٔا کَاَ٪ أَِزنَی  َٗ َِٟحَش٩ُ   اٟزَِّح٤َةٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ َتاَزةُ  َٗ

 ٔ ٤َِِٟوُت ٧َأَی بَٔؼِسرٔظ ا أََتاُظ ا َّ٤َٟ َُّط  ٨ََٟا أ٧َ  ذَُٔکَ 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ اتقدہ، ایب دصقی رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

رفام ا  م ںیم ےس ےلہپ ولوگں ںیم اکی آدیم ےن اننونے اجونں وک لتق ایک رھپ اس ےن الہ زنیم  ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن

ںیم ےس بس ےس ڑبے اعمل ےک ابرے ںیم وپاھچ سپ اس یک اکی رابہ یک رطػ راامنہیئ یک یئگ فہ اس ےک اپس آ ا وت ےنہک اگل اس 

 راہتس ےہ اس ےن اہک ںیہن سپ اس ےن اس رابہ وک لتق رک ےک  ا ےن اننونے اجونں وک لتق ایک ےہ ایک اس ےک ےئل وتہب اک وکیئ

 رھپ زنیم فاولں ےس بس ےس ڑبے اعمل ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اکی اعمل یک رطػ اس یک راامنہیئ یک یئگ اس ےن اہک 

 

وپرے رک دی 

اس ےک افر وتہب ےک درایمؿ ایک زیچ راکفٹ ںیم ےن  ا آدویمں وک لتق ایک ےہ ریمے ےئل وتہب اک وکیئ راہتس ےہ وت اس ےن اہک  ی اہں 

نب یتکس ےہ  م اس اس ہگج یک رطػ اجؤ فاہں رپ وموجد ھچک ولگ اہلل یک ابعدت رک رےہ ںیہ وت یھب اؿ ےک اسھت ابعدت ایہل ںیم 

اےتس رپ  اچنہ وت رصمفػ وہ اج افر اےنپ العےق یک رطػ ولٹ رک ہن آان ویکہکن فہ ربی ہگج ےہ سپ فہ لچ د ا اہیں کت ہک بج آدوہ ر

اس یک ومت فاعق وہیئگ سپ اس ےک ابرے ںیم رتمح ےک رفےتش افر ذعاب ےک رفےتش ڑگھج زپے رتمح ےک رفوتشں ےن اہک ہی 

وتہب رکات وہا افر اےنپ دؽ وک اہلل یک رطػ وتمہج رکات وہا آ ا افر ذعاب ےک رفوتشں ےن اہک اس ےن وکیئ یھب کین لمع ںیہن ایک سپ رھپ 

رقمر رک ایل وت اس ےن اہک  (اکی رفہتش آدیم یک وصرت ںیم آ ا اےس اوہنں ےن اےنپ درایمؿ اثثل )ہلصیف رکےن فاال اؿ ےک اپس

دفونں زونیمں یک امیپشئ رکول سپ فہ دفونں ںیم ےس سج زنیم ےس ز ادہ رقبی وہ فیہ اس اک مکح وہاگ سپ اوہنں ےن زنیم وک اناپ وت 

ارادہ ایک اھت سپ رھپ رتمح ےک رفوتشں ےن اس رپ ہضبق رکایل نسح رۃمحاہلل ہیلع ےن اہک ںیمہ ذرک ایک ایس زنیم وک مک اپ ا سج اک اس ےن 

 ایگ ہک بج اس یک ومت فاعق وہیئ وت اےنس اانپ ہنیس اس زنیم ےس دفر رکایل اھت۔

 ٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، اعمذ نب اشہؾ اتقدہ، ایب دصقی رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اقلت یک وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس ےن لتق ریثک ےئک وہں

     2512    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ٗتازہ، ابوػسیٙ ٧افی حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٍَ َّطُ َس٤ٔ َتاَزَة أ٧َ َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔیٕس  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس ٙٔ ا٨َّٟاظٔیَّ  ی سِّ أَبَا اٟؼِّ

١َ َيِش  ٌَ َح َٓ ّشا  ِٔ ٌَْٔن َن ّة َوتِٔش ٌَ َت١َ تِٔش َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ٪َّ َرُجًّل  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  َتَی ا أ َٓ َٟطُ ٩ِ٣ٔ َتِوبَٕة  أ٢َُ ص١َِ 

ََٟک  َِٟیَشِت  ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ َشأ َٓ ٤٠ََّ َراصّٔبا  َٓ ِو٦ْ َػأُٟحوَ٪  َٗ َیٕة ٓٔیَضا  ٔلَی ََقِ یَٕة إ َد ٩ِ٣ٔ ََقِ ١َ َيِشأ٢َُ ث٥َُّ ََخَ ٌَ َت١َ اٟزَّاصَٔب ث٥َُّ َج َ٘ َٓ ا َتِوبَْة 

َُٜة اٟزَِّح٤َٔة َو  ٔ اِخَتَؼ٤َِت ٓٔیطٔ ٣ًََلئ َٓ ٔ ث٥َُّ ٣َاَت  ٨َأَی بَٔؼِسرٔظ َٓ ٤َِِٟوُت  ُط ا َٛ ٙٔ أَِزَر ی ٔ ٔف اٟرطَّ ٌِ کَاَ٪ ٣ًََل کَاَ٪ فٔی َب َٓ َذأب  ٌَ ِٟ َُٜة ا ٔ ئ

١ٌَٔ ٩ِ٣ٔ أَص٠َِٔضا ُح َٓ  ٕ َب ٨ِ٣َٔضا بٔٔظبِر أَٟحةٔ أََِقَ َیٔة اٟؼَّ َِْٟقِ ٔلَی ا  إ

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اتقدہ، اوبدصقی انیف رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ےن رفام ا اکی آدیم ےن اننونے آدویمں وک لتق ایک رھپ اس ےن وپ انھ رشفع رکد ا ہک اس ےک ےئل وتہب اک وکیئ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

راہتس ےہ اکی رابہ ےک اپس آ رک وپاھچ وت اس ےن اہک ریتے ےئل وتہب اک وکیئ راہتس ںیہن ےہ اس ےن رابہ وک یھب لتق رکد ا رھپ اس 

اکی اگؤں ےس دفرسے اگؤں یک رطػ ت ال ، سج ںیم کین ولگ رےتہ ےھت بج اس ےن ھچک راہتس  ےن دفابرہ وپ انھ رشفع رک د ا افر

ےط ایک وت اےس ومت ےن ریھگ ایل سپ اس ےن ہنیس ےک لب رسک رک اینپ آابدی ےس اےنپ آپ وک دفر رک ایل رھپ رم ایگ وت رتمح ےک 

وت فہ اکی ابتشل کین ولوگں یک یتسب ےک رقبی اھت سپ  رفوتشں افر ذعاب ےک رفوتشں ےک درایمؿ اس ےک ابرے ںیم ڑگھجا وہا

 اےس ایس یتسب فاولں ںیم ےس رک د ا ایگ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اتقدہ، اوبدصقی انیف رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اقلت یک وتہب یک وبق تی ےک ایبؿ ںیم ارگہچ اس ےن لتق ریثک ےئک وہں

     2513    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٗتازہ، ٣ٌاذب٩ ٣ٌاذ :  راوی



 

 

ث٨ََ  ٔ ٧َِحَو َحٔسیَحسَّ َتاَزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ًَٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ اذٕ َوَزاَز ا ٣َُح٤َّ ٌَ اذٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌَ ٔث ٣ُ

بٔی ٔ أَِ٪ َتَْقَّ ٔلَی َصٔذظ ًَٔسی َوإ ٔ أَِ٪ َتَبا ٔلَی َصٔذظ أَِوَوی اہللُ إ َٓ  ٓٔیطٔ 

انب ایب دعی، ہبعش، اتقدہ، اعمذ ہی دحثی اس دنس ےس یھب ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک اہلل دمحم نب اشبر، 

 زعفلج ےن اس زنیم وک مکح د ا ہک وت دفر وہ اج افر اس زنیم وک مکح د ا ہک وت رقبی وہ اج۔

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، اتقدہ، اعمذنب اعمذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک دفہی اکرف ےک وہؿ

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رف ےک وہےن ےک ایبؿ ںیماہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک دفہی اک

     2514    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ك٠حہ ب٩ یحٌی حرضت ابو٣وسی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ك٠ََِحَة بِ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ٩ٔ َیِحٌَی 

ٔلَی ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ یَُضوزٔیًّ  َّ َوَج١َّ إ ًَز ٍَ اہللُ  َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَا کَاَ٪ یَِو٦ُ ا ًَ َّی اہللُ  َک ٩ِ٣ٔ َػل ُٛ و٢ُ صََذا ٓٔکَا ُ٘ َی َٓ ا  ا٧ٔیًّ ا أَِو َنَِصَ

 ٨َّٟارٔ ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ہحلط نب ییحی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

اراشد رفام ا بج  ماتم اک دؿ وہاگ رب ازعلت رہ املسمؿ یک رطػ وہیدی  ا رصناین گ ےجی اگ افر ےہک اگ ہی منہج ےس ریتا دفہی فدبہل 

 ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ہحلط نب ییحی رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 دفہی اکرف ےک وہےن ےک ایبؿ ںیم اہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک

     2515    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ہ٤ا٦ ٗتازہ، سٌیس ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة حَ  ثَاَحسَّ ٌٔیَس ب٩َِ أَبٔی بُزَِزَة َحسَّ ِو٧ّا َوَس ًَ َتاَزةُ أَ٪َّ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ُظ سَّ

٠ًََِیطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ُث ٤ًََُز ب٩َِ  َُّض٤َا َطضَٔسا أَبَا بُزَِزَة یَُحسِّ ا٢َ ََّل ی٤َُوُت َرُج١ْ ٣ُِش٥ْٔ٠ إَّٔلَّ  أ٧َ َٗ َوَس٥ََّ٠ 

ٔ بٔاہللٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ُط ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٔ اِسَتِح٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ا٧ٔیًّ ََٟط إَّٔلَّ صَُو ثًََلَث ٣َزَّإت أَ٪َّ أَِزَخ١َ اہللُ ٣َکَا٧َطُ ا٨َّٟاَر یَُضوزٔیًّا أَِو َنَِصَ ٔ َّٟٔذی ََّل إ  ا

 ٩ًَِ ثَطُ  طُ  أَبَاُظ َحسَّ َٔ َُّط اِسَتِح٠َ ٌٔیْس أ٧َ ثِىٔی َس ٥ِ٠َ یَُحسِّ َٓ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ  َٕ َح٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٥َِٟ ی٨ُِرٔکِ  َو

َٟطُ  ِو َٗ ِوٕ٪  ًَ 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم امہؾ اتقدہ، دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اتقدہ ریض

توؿ افر دیعس نب اوبربدہ یک وموجدیگ ںیم اوبربدہ ےن رضحت رمع نب دبعازعلسی ےس ہی دحثی اےنپ ابپ ےس رفاتی یک ہک یبن یلص 

لخ رکےت ںیہ سپ اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج یھب املسمؿ آدیم وفت وہات ےہ اس ےک دبےل اہلل اعتیل وہیدی  ا رصناین وک منہج ںیم دا

رمع نب دبعازعلسی ےن اوبربدہ وک نیت ابر اس ذات یک مسق دی سج ےک  ااوکیئ وبعمد ںیہن ہک فاا ی اس ےک ابپ ےن ہی دحثی ر اؽ 

اہلل ےس رفاتی یک ےہ وت اوہنں ےن اؿ ےک اسےنم مسق ااھٹیئ اتقدہ ےن اہک ھجم ےس دیعس ےن مسق ےنیل وک ایبؿ ںیہن ایک افر ہن ہی اوہنں 

 ےن توؿ ےک اس وقؽ ہپ ااکنر ایک۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، افعؿ نب ملسم امہؾ اتقدہ، دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿوتہب اک ایب :   ابب

 اہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک دفہی اکرف ےک وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2516    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث ہ٤ا٦ ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َ َحسَّ  َِٟوارٔٔث أَِخبََر٧ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ِٔ  ًَِبسٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ َّی َج٤ٔی ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ َتاَزةُ ث٨ََا إِٔسَح َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ا َص٤َّ

ًَِوُ٪ ب٩ُِ ًُتَِبةَ  ا٢َ  َٗ اَ٪ َو َّٔ ًَ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث   بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہی دحثی اس دنس ےس یھب ایس رطح رمفی ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم 

 ےہ۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک دفہی اکرف ےک وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2517    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

می ب٩ ٤ًارہ طساز ابوك٠حہ راسيی ُیًل٪ ب٩ جزیز، حرضت ابوبززہ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًباز ب٩ جب٠ہ ب٩ ابی رواز رح :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث مٔیُّ ب٩ُِ ٤ًَُاَرَة َحسَّ ث٨ََا رَحَ ٕ َحسَّ از ٔ ب٩ِٔ َجَب٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ ًَبَّاز ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ اْز أَبُو ك٠ََِحَة اٟزَّأسٔيیُّ  ٨َا َطسَّ

ِٟ َُیِ  ا٢َ َیحٔیُئ یَِو٦َ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة   ٕ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ًَلَ٪ ب٩ِٔ َجزٔیز َ٘ٔیا٣َٔة ٧َاْض ٩ِ٣ٔ ا

ٔ َوا٨َّٟ  َِٟیُضوز ًَلَی ا َضا  ٌُ ـَ ُض٥ِ َوَي َٟ َصا اہللُ  رٔفُ ِِ َی َٓ ِٟحَٔبا٢ٔ  ٩ِ بُٔذ٧ُوٕب أ٣ََِثا٢ٔ ا ا٢َ أَبُو َرِوٕح ََّل أَِزرٔی ٤٣َّٔ َٗ َؼاَری ٓامَٔی أَِحٔشُب أ٧ََا 

٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ  ثََک َصَذا  ا٢َ أَبُوَک َحسَّ َ٘ َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ ثُِت بٔطٔ ٤ًََُز ب٩َِ  َحسَّ َٓ ا٢َ أَبُو بُزَِزَة  َٗ کُّ  ٥ِ اٟظَّ ٌَ ٠ُُِٗت َن ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   َػل

نب ابعد نب ہلبج نب ایب رفاد رحیم نب امعرہ دشاد اوبہحلط رایبس الیغؿ نب رجری، رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ دمحم نب رمعف 

فادل ےک فاہطس ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ املسمونں ںیم 

رب انگوہں وک وہیدویں افر رصناوینں رپ ڈاؽ دںی ےگ آےگ رافی وک کش ےہ رافی اوبرفح ےن اہک ےھجم ےس ضعب ولگ اہپڑفں ےک ربا

 ولعمؾ ںیہن ہک کش سک وک وہا ےہ اوبربدہ ےن اہک ریتے ابپ ےن ہی دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایبؿ یک ںیم ےن اہک  ی اہں

 رحیم نب امعرہ دشاد اوبہحلط رایبس الیغؿ نب رجری، رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب رمعف نب ابعد نب ہلبج نب ایب رفاد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 ہی اکرف ےک وہےن ےک ایبؿ ںیماہلل اعتیل یک رتمح یک فتعس افر اکرف ےس اجنت ےک ےئل رہ املسمؿ اک دف

     2518    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ زستوائی، ٗتازہ، حرضت ػٔوا٪ ب٩ ٣َحز :  راوی

٩ًَِ صَٔظا ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕز  َواَ٪ ب٩ِٔ ٣َُِحٔ ِٔ ٩ًَِ َػ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ِسَتَوائٔیِّ  ٕ اٟسَّ ٦

تُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ و٢ُ فٔی ا٨َِّٟحَوی  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َٕ َس٤ٔ ِی َٛ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ یَِو٦َ َرُج١ْ َّٔلب٩ِٔ ٤ًََُز  و٢ُ یُِسنَی ا ُ٘ طُ َي



 

 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ  و٢ُ أَِی َربِّ  ا ُ٘ َی َٓ  ُٖ ٔ ز ٌِ و٢ُ َص١ِ َت ُ٘ َی َٓ ُرُظ بُٔذ٧ُوبٔطٔ  ُیَْقِّ َٓ طُ  َٔ ٨َ َٛ ٠َِیطٔ  ًَ  ٍَ ـَ َّی َي َّ َوَج١َّ َحً ًَز ِّی َربِّطٔ  إٔن َٓ ا٢َ  َٗ  ُٖ أَِْعٔ

 ٔ َة َحَش٨َات َٔ َلی َػٔحی ٌِ ُی َٓ َِٟیِو٦َ  ََٟک ا َصا  ِّی أَُرِٔفُ ٔن ٧َِیا َوإ ٠ًََِیَک فٔی اٟسُّ ِس َستَرِتَُضا  ًَلَی َٗ َٓی٨َُاَزی بٔض٥ِٔ  وَ٪  ُ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ اُر َوا َّٔ ا اِلُٜ طٔ َوأ٣ََّ

ًَلَی اہللٔ  َذبُوا  َٛ َّٟٔذی٩َ  ٙٔ َصُؤََّلٔئ ا ٔ َِٟدًَلئ  ُرُؤٔض ا

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، اتقدہ، رضحت وفصاؿ نب رحمز ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن انب رمع ریض 

 ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رسوگیش ےک ابرے ںیم ایک انس ےہ اوہنں ےن اہک ہک ںیم اہلل اعتٰیل ہنع

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس  ماتم ےک دؿ اکی ومنم اےنپ رب ےک رقبی ایک اجےئ اگ اہیں کت ہک اہلل اس رپ 

 اس ےس اس ےک انگوہں اک ارقار رکفا ا اجےئ اگ رھپ اہلل رفامےئ اگ ایک وت اجاتن ےہ فہ رعض رکے اگ اینپ رتمح اک رپدہ ڈاؽ دے اگ رھپ

اے رب ںیم اجاتن وہں اہلل رفامےئ اگ ںیم ےن داین ںیم ریتے انگوہں رپ رپدہ ڈال ےہ افر آج ےک دؿ ریتے انگوہں وک اعمػ رکات 

اگ افر افکر فانمنیقف وک یلع االالعؿ ولوگں ےک اسےنم الب ا اجےئ اگ افر اہک اجےئ اگ ہی فہ  وہں رھپ اےس ایکس ویکینں اک اامعؽ انہم د ا اجےئ

 ولگ ںیہ وہنجں ےن اہلل رپ وھجٹ ابدناھ۔

 زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، اشہؾ دوتسایئ، اتقدہ، رضحت وفصاؿ نب رحمز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت بعک نب امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں یک وتہب یک دحثی ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رضحت بعک نب امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں یک وتہب یک دحثی ےک ایبؿ ںیم

     2519    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو اب٩ ًبساہلل ب٩ ٤ًزو اب٩ رسح ٣ولی بىی ا٣یہ اب٩ وہب، یو٧ص حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َ َة أَِخب ٕح ٣َِولَی بَىٔی أ٣َُیَّ ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ  ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ َرنٔی ابِ َحسَّ ٩ُ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 

َُزَِوَة َتبُوَک َوصَُو یُزٔیُس اٟزُّو٦َ َوَنَؼاَر   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُزَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب  َٗ  ٔ ا٦ َزٔب بٔاٟظَّ ٌَ ِٟ ی ا

ًَِبسٔ ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ أَِخبََرنٔی  َٓ ًَِٔمَ ٔطَضإب  ٕب ٩ِ٣ٔ ب٨َٔیطٔ حَْٔن  ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ ٕب کَاَ٪  ٌِ َٛ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ  ٌِ َٛ ہللٔ ب٩ِٔ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َٕ ُث َحٔسیَثطُ حَْٔن َتَد٠َّ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َُزَِوةٔ َتبُو َٗ ُب فٔی  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ َک 



 

 

 َُ مُّ إَّٔلَّ فٔی  َٗ َُزَاصَا  َُزَِوةٕ  ٥َ فٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ِٕ ٥َِٟ أََتَد٠َّ ٔ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ُت فٔی َُزَِوة ِٔ ِس َتَد٠َّ َٗ ِّی  زَِوةٔ َتبُوَک ََُِْر أَن

 َ٤َّ ٨ًَِطُ إ٧ٔ  َٕ اتِٔب أََحّسا َتَد٠َّ ٌَ ٥ِ يُ َٟ َّی بَِسٕر َو یِٕع َحً ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ یُزٔیُسوَ٪ ًَْٔر َُقَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ََخَ

 ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َطضِٔسُت ٣َ َ٘ َٟ ٕ َو از ٌَ ٔ ٣ٔی َُِْر ًَلَی  ص٥ِٔ  ًَُسوِّ ٍَ اہللُ بَِی٨َُض٥ِ َوبََِْن  َٟیِ َج٤َ َبةٔ حَْٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َ٘ ٌَ ِٟ ٠ََة ا

ٔ َو٣َا أُحٔبُّ أَ٪َّ لٔی بَٔضا ٣َِظَضَس بَِسٕر َوإِٔ٪ کَا٧َِت بَِسْر أَذََِکَ فٔی ا٨َّٟأض ٨٣ِٔ  ًَلَی اِْلِٔسًَل٦ ٨َا  ِ٘ َضا َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ َخبَرٔی حَْٔن َتَواَث

َُزَِو  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُت  ِٔ ٨ُِط فٔی َتَد٠َّ ًَ ُت  ِٔ َوی َوََّل أَِيرَسَ ٣ٔىِّی حَْٔن َتَد٠َّ ِٗ مُّ أَ َٗ  ٩ِ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔ َتبُوَک أَن ة

زَاصَ  َِ َٓ زَِوةٔ  َِ ِٟ ُتُض٤َا فٔی ت٠َِٔک ا ٌِ َّی َج٤َ مُّ َحً َٗ ِب٠ََضا َراح٠ََٔتِْٔن  َٗ ُت  ٌِ زَِوةٔ َواہللٔ ٣َا َج٤َ َِ ِٟ ًَ ت٠َِٔک ا َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ََٓحًَل ٤ُ٠ِِٟٔش٤ٔ٠َْٔن أ٣ََِزص٥ُِ  ثّْٔرا  َٛ ا  ًَُسوًّ َب١َ  ِ٘ اّزا َواِسَت َٔ ٌٔیّسا َو٣َ ا َب َب١َ َسرَفّ ِ٘ ٕ َطٔسیٕس َواِسَت َُزِؤص٥ِٔ فٔی رَحٓ  َٟٔیَتأَصَّبُوا أُصَِبَة 

ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٣َ َّٟٔذی یُزٔیُس َوا أَِخبََرص٥ُِ بَٔوِجضٔض٥ِٔ ا ُض٥ِ َٛٔتاُب َحإٓٔى یُزٔیُس َٓ ٌُ ثْْٔر َوََّل یَِح٤َ َٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ   َػل

 ٔ ٥َِٟ ی٨َِز َٟطُ ٣َا  یََّب َیُو٩ُّ أَ٪َّ َذَٟٔک َسَیِدفَی  َِ ١َّ َرُج١ْ یُزٔیُس أَِ٪ یََت َ٘ َٓ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ یَواَ٪  زَّ َوَج١َّ بَٔذَٟٔک اٟسِّ ًَ  ٢ِ ٓٔیطٔ َووِْی ٩ِ٣ٔ اہللٔ 

 ٔ َٓأ٧ََا إ ًَل٢ُ  ٤َاُر َواٟوِّ زَِوَة حَْٔن كَابَِت اٟثِّ َِ ِٟ ٥َ ت٠َِٔک ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َُزَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی َو زَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََٓتَحضَّ زُ  ٌَ ِیَضا أَِػ َٟ

ُت أَُُِسو ٟٔکَیِ  ِ٘ ٔٔ َ طُ َوك ٌَ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَلَی  اہللُ  ازْٔر  َٗ ٔسی أ٧ََا  ِٔ ُٗو٢ُ فٔی َن ِٗٔف َطِیّئا َوأَ ٥َِٟ أَ ٍُ َو أَِرٔج َٓ ُض٥ِ  ٌَ زَ ٣َ أََتَحضَّ

أَِػَبَح َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٓ ِٟحٔسُّ  َّی اِسَت٤َزَّ بٔا٨َّٟأض ا َٔک یََت٤َاَزی بٔی َحً ٥ِ٠َ یَز٢َِ ذَٟ َٓ َُ َذَٟٔک إَٔذا أََرِزُت   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ازّٔیا ل

 ٔ ٥ِ٠َ َیز٢َِ َذٟ َٓ ٔف َطِیّئا  ِٗ ٥ِ أَ َٟ ُت َو ٌِ َج ٔف ٩ِ٣ٔ َجَضازٔی َطِیّئا ث٥َُّ ََُسِوُت رَفَ ِٗ ٥ِ أَ َٟ طُ َو ٌَ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ٣َ ًُوا َوا َّی أرَِسَ َک یََت٤َاَزی بٔی َحً

٠ُِت  ٌَ َٓ َِٟیَتىٔی  َیا  َٓ ُض٥ِ  َٛ أُِزرٔ َٓ َض٤ِ٤َُت أَِ٪ أَِرَتٔح١َ  َٓ زُِو  َِ ِٟ اَرَن ا َٔ َس  َوَت ٌِ ِجُت فٔی ا٨َّٟأض َب ُت إَٔذا ََخَ ِ٘ ٔٔ َل َٓ َٔک لٔی  ِر ذَٟ سَّ َ٘ ٥َِٟ يُ ث٥َُّ 

٤ُوّػا ِِ ِّی ََّل أََری لٔی أُِسَوّة إَّٔلَّ َرُجًّل ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِحز٧ُُىٔی أَن َّی اہللُ  ؤد َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًََذَر  َُخُ  ٩ِ ٚٔ أَِو َرُجًّل ٤٣َّٔ ا َٔ ٠َِیطٔ فٔی ا٨ِّٟ ًَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ َّ َتبُوَک  َّی ب٠ََ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  نٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٥َِٟ یَِذَُکِ أئ َو َٔ ٌَ ُـّ ٔ بٔتَبُوَک ٣َا اہللُ ٩ِ٣ٔ اٟ ِو٦ َ٘ ِٟ َوصَُو َجأْٟص فٔی ا

ا٢َ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َس٤َٔ٠َة یَا َرُسو٢َ اہللٔ َحَبَش  َٗ ُب ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ  ١َ ٌَ اذُ ب٩ُِ َجَب١ٕ َٓ ٌَ َُٟط ٣ُ ا٢َ  َ٘ َٓ ِیطٔ  َٔ ُط بُزَِزاُظ َوا٨ََّٟوزُ فٔی ًِٔل

َّی اہللُ ََٜت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش َٓ ٠ًََِیطٔ إَّٔلَّ َخِّْرا  ٨َ٤ِٔ٠ًَا  ٠َُِٗت َواہللٔ یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا  َٔک  بٔئَِص ٣َا  ًَلَی ذَٟ بَِی٤َ٨َا صَُو  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

ٔ َرأَی َر  إ َٓ ٩ِ أَبَا َخِیَث٤ََة  ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ اُب  َ ا َیزُو٢ُ بٔطٔ اٟرسَّ ـّ َذا صَُو أَبُو َخِیَث٤ََة ُجًّل ٣ُبَیِّ

ُب  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ٤ََٟزَُظ ا ٔ حَْٔن  ٤ِز َٔ اٟتَّ َٚ بَٔؼا َّٟٔذی َتَؼسَّ َّی اِِلَِنَؼارٔیُّ َوصَُو ا ىٔی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ب٩ُِ ٣َأٟٕک 

 ٔ ُٗو٢ُ ب ُ اِلَٜٔذَب َوأَ
ُت أََتَذَکَّ ِ٘ ٔٔ َل َٓ نٔی بَثِّی  آًّٔل ٩ِ٣ٔ َتبُوَک َحرَضَ َٗ َط  ِس َتَوجَّ َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ُد ٩ِ٣ٔ َسَدٔلطٔ َُّسا اہللُ  ٥َ أََِخُ



 

 

َٔک ک١َُّ ذٔی  ًَلَی ذَٟ ٌُْٔن  ًَ َوأَِسَت از٣ّٔا َزاَح  َٗ ِس أََه١َّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا ٗٔی١َ لٔی إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ ىِّی َرإِٔی ٩ِ٣ٔ أَصِلٔی 

 َّ طُ َوَػبََّح َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ُت ٔػِس ٌِ َٓأَِج٤َ ٩َِٟ أ٧َُِحَو ٨ِ٣ُٔط بَٔظِیٕئ أَبَّسا  ِّی  ُِٓت أَن َّی َْعَ َِٟباك١ُٔ َحً از٣ّٔا  یا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

 ٔ ١َ َذٟ ٌَ َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ َتِْٔن ث٥َُّ َج٠ََص ٨٠َّٟٔأض  ٌَ ِٛ ٍَ ٓٔیطٔ َر َٛ
٤َِِٟشحٔٔس رَفَ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ بََسأَ بٔا َٗ وا َوکَاَ٪ إَٔذا  ُ٘ ٔٔ َل َٓ ُٔوَ٪  ٤َُِٟد٠َّ َک َجائَُط ا

ـِ  ُط َوکَا٧ُوا بٔ َٟ ُٔوَ٪  ٔ َِٟیطٔ َوَیِح٠ ٔ َتٔذُروَ٪ إ ٌِ ًًََل٧َٔیَتُض٥ِ َي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ب١َٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ّة َوث٤ََا٧َْٔن َرُجًّل  ٌَ

 ٥َ ٥َ َتَبشُّ ٤ُِت َتَبشَّ ا َس٠َّ َّ٤٠ََٓ َّی ٔجئُِت  ٔلَی اہللٔ َحً ائَٔزص٥ُِ إ ُض٥ِ َوَوک١ََ رَسَ َٟ رَفَ  ِِ ُض٥ِ َواِسَت ٌَ اَوبَاَي َٗ ٔب ث٥َُّ  ـَ ِِ ٤ُ ِٟ حٔئُِت ا َٓ ا٢َ  ٌَ ٢َ َت

٠ُُِٗت یَا َرُس  ا٢َ  َٗ َت َهِضَزَک  ٌِ ِس ابَِت َٗ ٥ِ َت٩ُِٜ  َٟ َک أَ َٔ ا٢َ لٔی ٣َا َخ٠َّ َ٘ َٓ َّی َج٠َِشُت بََِْن یََسیِطٔ  ِو َج٠َِشُت أ٣َِٔشی َحً َٟ ِّی َواہللٔ  ٔن و٢َ اہللٔ إ

ُد  ِّی َسأََِخُ ََٟزأَیُِت أَن ٧َِیا  َٟئ٩ِٔ ٨ًَِٔس َُِْرَٔک ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اٟسُّ ٤ِٔ٠ًَُت  ِس  َ٘ َٟ ٜٔىِّی َواہللٔ  ًِٔلیُت َجَسَّّل َوَل ُ ِس أ َ٘ َٟ ِذٕر َو ٌُ ٩ِ٣ٔ َسَدٔلطٔ بٔ

ثُِتَک حَ  َٟئ٩ِٔ َحسَّ ًَلَیَّ َو ٩ََّٜ اہللُ أَِ٪ ُيِشدَٔلَک  َُٟیؤط ًَىِّی  ٔذٕب َتزَِضی بٔطٔ  َٛ َِٟیِو٦َ َحسٔیَث  ثُِتَک ا ًَلَیَّ ٓٔیطٔ َحسَّ ٕٚ َتحُٔس  ٔسیَث ٔػِس

 ِّ ٔن َوی َوََّل أَِيرَسَ ٣ٔىِّی حْٔإ ِٗ مُّ أَ َٗ ٨ُِت  ُٛ َيی اہللٔ َواہللٔ ٣َا کَاَ٪ لٔی ًُِذْر َواہللٔ ٣َا  ِ٘ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ ی َِلَِرُجو ٓٔیطٔ ًُ َٗ ٨ًََِک  ُت  ِٔ َن َتَد٠َّ

ٔضَی ا ِ٘ َّی َي ٥ِ َحً ُ٘ َٓ  َٚ ِس َػَس َ٘ َٓ ا صََذا  ٥َ أ٣ََّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اُٟوا َػل َ٘ َٓ ونٔی  ٌُ اتََّب َٓ ٤ُِت َوثَاَر رَٔجا٢ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی َس٤َٔ٠َة  ُ٘ َٓ ہللُ ٓٔیَک 

ٔلَی َرُسو٢ٔ  ًَِتَذِرَت إ ًََحزَِت فٔی أَِ٪ ََّل َتُٜوَ٪ ا ِس  َ٘ َٟ ِب١َ َصَذا  َٗ ٨َ٤ِٔ٠ًَاَک أَذ٧َِِبَت َذ٧ِّبا  ٥َ ب٤َٔا لٔی َواہللٔ ٣َا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  اُر َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٔ ِِ ٔ ِس کَاَ٪ کَآَٔیَک َذ٧َِبَک اِست َ٘ َٓ ُٔوَ٪  ٤َُِٟد٠َّ َِٟیطٔ ا ٔ ًَِتَذَر بٔطٔ إ ََٓواہللٔ ٣َا َزاُٟوا ا ا٢َ  َٗ ََٟک   ٥َ َوَس٠َّ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ إ َّی أََرِزُت أَِ٪ أَِرٔج َٟقَٔی َصَذا ٣َعٔی یَُؤ٧ِّبُو٧َىٔی َحً ُض٥ِ َص١ِ  َٟ ٠ُُِٗت  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٔسی  ِٔ َب َن ذِّ َٛ ُ أ َٓ  ٥َ ِیطٔ َوَس٠َّ

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ََٟک  َُٟض٤َا ٣ِٔث١َ ٣َا ٗٔی١َ  َٓ٘ٔی١َ  ٠َُِٗت  اََّل ٣ِٔث١َ ٣َا  َٗ َک َرُجًَلٔ٪  ٌَ ََٟ٘ٔیطُ ٣َ  ٥ِ ٌَ اُٟوا َن َٗ اُٟوا ٣َُزاَرةُ ٩ِ٣ٔ أََحٕس  َٗ ُت ٩ِ٣َ ص٤َُا 

 ٔ ٔ ب٩ُِ اٟزَّب ِس َطضَٔسا بَِسّرا ٓ َٗ وا لٔی َرُج٠َِْٔن َػأَٟحِْٔن  ََٓذََکُ ا٢َ  َٗ َِٟواٗٔفٔیُّ  َة ا ا٣ٔزٔیُّ َوصًَٔل٢ُ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ٌَ ِٟ َة ا ٌَ ا٢َ ی َٗ یض٤َٔا أُِسَوْة 

٤ُِِٟش٤ٔ٠ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َو٧ََهی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وص٤َُا لٔی  ِیُت حَْٔن َذََکُ ـَ ٤َ ًَلثَُة ٩ِ٣ٔ بَِْٔن َٓ ٨َ٣ٔا أَیَُّضا اٟثَّ ٩ًَِ لَِکَ َْن 

 َٓ ٔسَی اِِلَِرُق  ِٔ ِت لٔی فٔی َن َ
َّی َت٨َرکَّ ٨ََٟا َحً َّرُوا  ْ َِ ا٢َ َت َٗ َٓاِجت٨ََب٨ََا ا٨َّٟاُض َو ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ   َٕ ُٖ ٩ِ٣َ َتَد٠َّ ًَّٟٔی أَِْعٔ ٤َا هَٔی بٔاِِلَِرٔق ا

 َٟ ًَلَی َذَٟٔک َخ٤ِٔشَْن  ٠َبِٔث٨َا  ِو٦ٔ َٓ َ٘ ِٟ ٨َُُِٜٓت أََطبَّ ا ا أ٧ََا  َٜٔیأ٪ َوأ٣ََّ َسا فٔی بُُیوتٔض٤َٔا یَِب ٌَ َٗ َٓاِسَتکَا٧َا َو ا َػاحَٔباَی  أ٣ََّ َٓ ِی٠َّة 

ٚٔ َوََّل یُک٤ُِّ٠َىٔی أََحْس َوآتٔی َرُسو٢َ اہللٔ  ُٖ فٔی اِِلَِسَوا ًَلَة َوأَكُو أَِطَضُس اٟؼَّ َٓ ُد  ٨ُُِٜت أََِخُ َٓ َّ َوأَِج٠ََسص٥ُِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َػل ی اہللُ 

 ٔ ًَل٦ تَِیطٔ بَٔززِّ اٟشَّ َٔ َک َط ٔسی َص١ِ رَحَّ ِٔ ُٗو٢ُ فٔی َن َ أ َٓ  ٔ ًَلة َس اٟؼَّ ٌِ ٠َِیطٔ َوصَُو فٔی ٣َِح٠ٔٔشطٔ َب ًَ أَُس٥ُِّ٠  یّبا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ِّی ََقٔ أ٦َِ ََّل ث٥َُّ أَُػل

 َ ًَلَی َػًَلتٔی ٧ َب٠ُِت  ِٗ إَٔذا أَ َٓ َوَز  ُٗطُ ا٨َّٟ ٔ َوأَُسارٔ َوة ِٔ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ َج َٔک  َّی إَٔذا كَا٢َ ذَٟ ًَىِّی َحً َق  تُّ ٧َِحَوُظ أَِْعَ َٔ َِٟت ٔلَیَّ َوإٔذَا ا َوَز إ



 

 

َش  َٓ ٔلَیَّ  ًَِمِّ َوأََحبُّ ا٨َّٟأض إ َتاَزَة َوصَُو اب٩ُِ  َٗ ِرُت ٔجَساَر َحائٔٔم أَبٔی  َّی َتَشوَّ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن ٣ََظِیُت َحً َواہللٔ ا َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ٤ُِت  ًَلَیَّ ٠َّ  ٣َا َرزَّ 

 َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ِّی أُحٔبُّ اہللَ َوَرُسو ٩٤َ٠ََّ أَن ٌِ َتاَزَة أَِنُظُسَک بٔاہللٔ ص١َِ َت َٗ َُٟط یَا أَبَا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ًَل٦َ  َشََٜت اٟشَّ َٓ ٨َاَطِستُُط  َٓ ِسُت  ٌُ َٓ ََٜت  َش

اَؿِت  َٔ َٓ  ٥ُ٠ًَِ ا٢َ اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ َ٘ َٓ ٨َاَطِستُطُ  َٓ ِسُت  ٌُ َٓ  ٔٚ بَِی٨َا أ٧ََا أ٣َِٔشی فٔی ُسو َٓ ِٟحَٔساَر  ِرُت ا َّی َتَشوَّ َِّٟیُت َحً ًَِی٨َاَی َوَتَو

و٢ُ ٩ِ٣َ یَ  ُ٘ ٤َِٟٔسی٨َٔة َي طُ بٔا ٌُ ا٦ٔ َیبٔی ٌَ ٔس٦َ بٔاٟلَّ َٗ  ٩ِ ا٦ٔ ٤٣َّٔ  ٩ِ٣ٔ ٧ََبٔم أَص١ِٔ اٟظَّ
ٌّ

٤َِٟٔسی٨َٔة إَٔذا ٧ََبٔلی ا٢َ ا َٗ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ًَلَی  ُس٢ُّ 

َل  َْقَ َٓ َٓ ٨ُِت کَاتّٔبا  ُٛ اَ٪ َو ٔلَیَّ َٛٔتابّا ٩ِ٣ٔ ٠٣َٔٔک َُشَّ ٍَ إ َٓ َس َٓ َّی َجائَىٔی  ٔلَیَّ َحً َٟطُ إ َٙ ا٨َّٟاُض ُئظْرُوَ٪  َُّط ٔٔ إ٧ٔ َٓ ُس  ٌِ ا َب إَٔذا ٓٔیطٔ أ٣ََّ َٓ أِتُُط 

٠َِک اہللُ بَٔسارٔ َصَوإ٪  ٌَ ٥ِ یَِح َٟ اَک َو َٔ ِس َج َٗ ٨َا أَ٪َّ َػاحَٔبَک  َِ ِس ب٠ََ أِتَُضا  َٗ ٠ُِت حَْٔن ََقَ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٙ ب٨َٔا ٧َُوأسَک  َِٟح ا َٓ ٕة  ٌَ َی ـِ َوََّل ٣َ

 ِٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ِت أَِرَب ـَ َّی إَٔذا ٣َ َشَحزِتَُضا بَٔضا َحً َٓ ٨َُّّوَر  َٓتََیا٤ِ٣َُت بَٔضا اٟت َِٟبًَلٔئ  ا ٩ِ٣ٔ ا ـَ ٔ أَِي َِٟووُِی َوَصٔذظ َد٤ِٔشَْن َواِسَت٠َِبَث ا

٥َ َیأ٣ُِزُ  إَٔذا َرُسو٢ُ َرُسو٢ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیأِتٔیىٔی  ًَ َّی اہللُ  َتز٢َٔ اہللٔ َػل ٌِ َک أَِ٪ َت

ب٨َََّضا  ًََٓل َتِْقَ َِٟضا  ٔ ًَِتز ا٢َ ََّل ب١َِ ا َٗ  ١ُ ٌَ ِٓ َضا أ٦َِ ٣َاَذا أَ ُ٘ ٠ُِت أُك٠َِّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ا٣َِزأََتَک  َٗ ٔلَی َػاحَٔيیَّ ب٤ِٔٔث١ٔ َذَٟٔک  أَِرَس١َ إ َٓ ا٢َ  َٗ

َحائَِت ا٣ِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٔضَی اہللُ فٔی صََذا اِِل٣َِز ِ٘ َّی َي ُٜونٔی ٨ًَِٔسص٥ُِ َحً َٓ َِٟحقٔی بٔأَص٠ِٔٔک  ٠ُِت َّٔل٣َِزأَتٔی ا ُ٘ َة َرُسو٢َ اہللٔ َٓ َزأَةُ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُظ أَِ٪ أَ َػل َض١ِ َترِکَ َٓ َٟطُ َخاز٦ْٔ  َِٟیَص   ٍْ ٔ َة َطِیْذ َؿائ َٟطُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ صًَٔل٢َ ب٩َِ أ٣َُیَّ َِٟت  ا َ٘ َٓ ِخُس٣َطُ ٥َ 

ٔلَی َطِیٕئ َو َواہللٔ ٣َا َزا٢َ یَ  ْة إ َٛ َّطُ َواہللٔ ٣َا بٔطٔ رَحَ َِٟت إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ب٨ََّٔک  ٩ِٜٔ ََّل َيِْقَ ا٢َ ََّل َوَل ٔلَی َیِو٣ٔطٔ َٗ ِبکٔی ٨ِ٣ُُذ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزٔظٔ ٣َا کَاَ٪ إ

 َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ا٣َِزأَتَٔک  َّی اہللُ  ِو اِسَتأَِذ٧َِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٟ ُف أَصِلٔی  ٌِ ا٢َ لٔی َب َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َة َصَذا  ِس أَذَٔ٪ َّٔل٣َِزأَةٔ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ َ٘

 َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ َرُسو٢ُ اہللٔأَِ٪ َتِدُس٣َُط  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو٣َا یُِسرٔیىٔی ٣َاَذا َي َّی اہللُ  ٠ُِت ََّل أَِسَتأِذُٔ٪ ٓٔیَضا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َّی اہللُ ُ٘  َػل

 َٓ ََٟیا٢ٕ  ًَرِشَ  ٠َبِٔثُت بَٔذَٟٔک  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا اِسَتأَِذ٧ُِتُط ٓٔیَضا َوأ٧ََا َرُج١ْ َطابٌّ  ِی٠َّة ٩ِ٣ٔ حَْٔن ٧ُهَٔی ًَ َٟ ٨ََٟا َخ٤ُِشوَ٪   ١َ٤َُٜ

بَیِ  َٓ ٔ بَِیٕت ٩ِ٣ٔ بُُیوت٨َٔا  ًَلَی َهِضز ِی٠َّة  َٟ ٔ َػَباَح َخ٤ِٔشَْن  ِحز َٔ ِٟ ا٢َ ث٥َُّ َػ٠َِّیُت َػًَلَة ا َٗ ٨َ٣ٔا  َِٟحا٢ٔ ٩ًَِ لَِکَ ًَلَی ا ٨َا أ٧ََا َجأْٟص 

ِس  َٗ َّ َوَج١َّ ٨٣َّٔا  ًَز ًَّٟٔی َذََکَ اہللُ  ٍٕ  ا ًَلَی َس٠ِ ُت َػِوَت َػارٕٔر أَِوفَی  ٌِ ًَلَیَّ اِِلَِرُق ب٤َٔا َرحَُبِت َس٤ٔ ِت  َٗ ٔسی َوَؿا ِٔ ًَلَیَّ َن ِت  َٗ َؿا

ا٢َ  َٗ ْد  ِس َجاَئ رَفَ َٗ ُِٓت أَِ٪  ِرُت َسأجّسا َوَْعَ َٓرَخَ ا٢َ  َٗ َب ب٩َِ ٣َأٟٕک أَبِرٔشِ  ٌِ َٛ ًِلَی َػِوتٔطٔ َیا  َ و٢ُ بٔأ ُ٘ اہللٔ َٓآَذَ٪ َرُسو٢ُ  َي

ََٓذَصَب ا٨َّٟاُض یُبَ   ٔ ِحز َٔ ِٟ َّی َػًَلَة ا ٠ًََِی٨َا حَْٔن َػل ٥َ ا٨َّٟاَض بَٔتِوبَٔة اہللٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓذَصَب َٗٔب١َ َػاحَٔيیَّ َػل و٨ََ٧ا  ُ رشِّ

َٕ ٩ِ٣ٔ أَِس٥َ٠َ َٗٔبلٔی َوأَ  ّسا َوَسَعی َسا ٔلَیَّ رَفَ َف َرُج١ْ إ َٛ وَ٪ َوَر ُ ا ٣َُبرشِّ َّ٤٠َ َٓ ٔض  ِٟرَفَ ََ ٩ِ٣ٔ ا ِوُت أرَِسَ َٓکَاَ٪ اٟؼَّ َِٟحَب١َ  ِوفَی ا

ََٜشِوتُُض٤َا إٔیَّاُظ بٔبَٔظاَرتٔطٔ َواہللٔ ٣َ  َٓ َٟطُ ثَِوبَیَّ  ًُِت  ٨َزَ َٓ نٔی  ُ ُت َػِوَتُط یَُبرشِّ ٌِ َّٟٔذی َس٤ٔ زُِت َجائَىٔی ا ٌَ ا أ٠٣َُِٔک ََُِْرص٤َُا یَِو٣َئٕٔذ َواِسَت



 

 

 َ٠ َٓ ِوجّ ثَِوبَِْٔن  َٓ ِوّجا  َٓ انٔی ا٨َّٟاُض  َّ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یََت٠َ ًَ َّی اہللُ  ٥ُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُت أََتأ٣ََّ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ِوبَٔة بِٔشُتُض٤َا  ا یَُض٨ِّئُونٔی بٔاٟتَّ

إَٔذا َرُسو٢ُ اہللٔ  َٓ ٤َِِٟشحَٔس  َّی َزَخ٠ُِت ا ٠َِیَک َحً ًَ وُٟوَ٪ َٟٔتِض٨ٔئَِک َتِوبَُة اہللٔ  ُ٘ ٤َِِٟشحٔسٔ َوَي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َجأْٟص فٔی ا ًَ َّی اہللُ   َػل

ا٦َ َرجُ  َٗ َنٔی َواہللٔ ٣َا  َحىٔی َوَص٨َّأ َٓ َّی َػا ا٦َ ك٠ََِحُة ب٩ُِ ًُبَِیٔس اہللٔ یَُضزِو٢ُٔ َحً َ٘ َٓ ُط ا٨َّٟاُض  َٟ ا٢َ َوَحِو َٗ َُِْرُُظ  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  ١ْ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ْب ََّل ی٨ََِشاصَا ٟ ٌِ َٛ کَاَ٪  ُٚ َوِجضُ َٓ ا٢َ َوصَُو َیبِرُ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َس٤َِّ٠ُت  َّ٤٠َ َٓ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ َل٠َِحَة 

٠ُِت أ٩ِ٣َٔ ٨ًِٔٔسَک یَا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َک  ََٟسِتَک أ٣ُُّ ٠َِیَک ٨ِ٣ُُذ َو ًَ ٕ ٣َزَّ  ٔ یَِو٦ و٢ُ أَبرِٔشِ بَٔدِْر ُ٘ ورٔ َوَي ُ َرُسو٢َ اہللٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اہللٔ اٟرسُّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔذَا رُسَّ اِست٨ََاَر َوِجُضطُ  َّی اہللُ  ا٢َ ََّل ب١َِ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔس اہللٔ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ٨َّا َٓ ُٛ ا٢َ َو َٗ  ٕ ٤َز َٗ ُة  ٌَ أَ٪َّ َوِجَضطُ ِٗٔل َٛ  

ا َج٠َِشُت  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ُٖ َذَٟٔک  ٔ ز ٌِ ٔلَی َن ٔلَی اہللٔ َوإ ّة إ َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٣َالٔی َػَس ٔ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔی أَِ٪ أ٧ََِد٠ بََِْن یََسیِطٔ 

َف ٣َأَٟک  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٣َِٔشِک َب َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُضَو  َرُسؤٟطٔ َػل ِّی َٓ إٔن َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک  َخِْْر 

ٚٔ َوإٔ٪َّ  ِس ٤ََّا أ٧ََِحانٔی بٔاٟؼِّ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اہللَ إ٧ٔ ا٢َ َو َٗ َّٟٔذی بَٔدِیبََر  ا  أ٣ُِٔشُک َسِضِٔمَ ا ّٗ َث إَّٔلَّ ٔػِس ٩ِ٣ٔ َتِوبًَٔی أَِ٪ ََّل أَُحسِّ

٤ِٔ٠ًَُت أَ  ََٓواہللٔ ٣َا  ا٢َ  َٗ َٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ ٣َا َب٘ٔیُت  ُت ذَٟ َِٟحٔسیٔث ٨ِ٣ُُذ َذََکِ ٚٔ ا ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن أَبًَِلُظ اہللُ فٔی ٔػِس ٪َّ أََحّسا ٩ِ٣ٔ ا

ٔذبَ  َٛ ِسُت  َّ٤ ٌَ ا أَبًَِلنٔی اہللُ بٔطٔ َواہللٔ ٣َا َت ٔلَی یَِومٔی َصَذا أَِحَش٩َ ٤٣َّٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت َػل َّی ّة ٨ِ٣ُُذ  َذَٟٔک َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

أ٧َِز٢ََ اہللُ َٓ ا٢َ  َٗ َوىٔی اہللُ ٓامَٔی بَقَٔی  َٔ ِّی َِلَِرُجو أَِ٪ َیِح ٔن ٔلَی یَِومٔی صََذا َوإ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ اہللُ  ِس َتاَب اہللُ  َ٘ َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز  

َّٟٔذی٩َ  ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َواِِلَِنَؼارٔ ا ٔ  َوا َّطُ بٔض ٠ًََِیض٥ِٔ إ٧ٔ ٕٙ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ث٥َُّ َتاَب  ی ٠ُُٗوُب رَفٔ  ُّ ٔس ٣َا کَاَز َیزٔی ٌِ ةٔ ٩ِ٣ٔ َب رِسَ ٌُ ِٟ ًَةٔ ا وُظ فٔی َسا ٌُ ٥ِ اتََّب

 ًَ ِت  َٗ ٠َِیض٥ِٔ اِِلَِرُق ب٤َٔا َرحَُبِت َوَؿا ًَ ِت  َٗ َّی إَٔذا َؿا ُٔوا َحً َّٟٔذی٩َ ُخ٠ِّ ًَلثَةٔ ا ًَلَی اٟثَّ ْٖ َرحٔی٥ْ َو َّ َرُؤ َّی ب٠ََ ُُٔشُض٥ِ َحً ٠َِیض٥ِٔ أَِن

 َ ل ًَ ٥َ اہللُ  ٌَ ْب َواہللٔ ٣َا أَِن ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ازَْٔٗٔن  ٍَ اٟؼَّ و٧ُوا ٣َ ُٛ وا اہلَل َو ُ٘ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا اتَّ َس إٔذِ َصَسانٔی اہللُ َیا أَیَُّضا ا ٌِ مُّ َب َٗ ٤َٕة  ٌِ ٔ یَّ ٩ِ٣ٔ ن

ٔسی ٩ِ٣ٔ ٔػ  ِٔ ًَِو٥َ فٔی َن َذبُؤِْٟلِٔسًَل٦ٔ أَ َٛ َّٟٔذی٩َ  ٤َا َص٠ََک ا َٛ أَص٠َِٔک  َٓ َذبُِتُط  َٛ وَ٪  ُٛ ٥َ أَِ٪ ََّل أَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا ِسقٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ُٔوَ٪ بٔاہللٔ ٔ ا٢َ اہللُ َسَیِح٠ َٗ ا٢َ ِٔلََحٕس َو َٗ َِٟووَِی رَشَّ ٣َا  َذبُوا حَْٔن أ٧َِز٢ََ ا َٛ ا٢َ ٠َّٟٔٔذی٩َ  َٗ زُٔؿوا  إٔ٪َّ اہللَ  ٌِ َِٟیض٥ِٔ ُٟٔت ٔ ٠َبُِت٥ِ إ َ٘ َل٥ُِٜ إٔذَا اِن

 ٔ ُٔوَ٪ َل٥ُِٜ ٟ ٔ َُّض٥ِ رِٔجْص َو٣َأَِواص٥ُِ َجَض٥َُّ٨ َجزَاّئ ب٤َٔا کَا٧ُوا َیِٜٔشبُوَ٪ یَِح٠ ٨ُِض٥ِ إ٧ٔ ًَ ُؿوا  اِْعٔ َٓ ٨ُِض٥ِ  ٨ُِض٥ِ ًَ ًَ إِٔ٪ َتزَِؿِوا  َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ تَرَِؿِوا 

 ٩ًَِ إٔ٪َّ اہلَل ََّل َیزَِضی  ب١َٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َٓ َٗ َّٟٔذی٩َ  َٟئَٔک ا ٔ أُو ٩ًَِ أ٣َِز ًَلثَُة  ٨َا أَیَُّضا اٟثَّ ِٔ ٨َّا ُخ٠ِّ ُٛ ْب  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ أسَْ٘ٔن  َٔ ِٟ ِو٦ٔ ا َ٘ ِٟ َرُسو٢ُ اہللٔ ا

َ َرُسو٢ُ اہللٔ ُض٥ِ َوأَِرَجأ َٟ رَفَ  ِِ ُض٥ِ َواِسَت ٌَ َباَي َٓ ُط  َٟ ُٔوا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َح٠َ ًَ َّی اہللُ  َضی  َػل َٗ َّی  ٥َ أ٣ََِز٧َا َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َػل

ا  َّٟٔذی َذََکَ اہللُ ٤٣َّٔ َِٟیَص ا ُٔوا َو َّٟٔذی٩َ ُخ٠ِّ ًَلثَةٔ ا ًَلَی اٟثَّ َّ َوَج١َّ َو ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ بَٔذَٟٔک  َٓ ٤ََّا صَُو ٓٔیطٔ  زِؤ َوإ٧ٔ َِ ِٟ ٩ًَِ ا ٨َا  َٔ ٨َا َتَد٠ُّ ِٔ ُخ٠ِّ



 

 

ُُٔط إٔیَّا ب١َٔ ٨ِ٣ٔطُ َتِد٠ٔی َ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ًَِتَذَر إ َٟطُ َوا  َٕ ٩ِ َح٠َ َّ٤ًَ  ٧َا َوإِٔرَجاُؤُظ أ٣ََِز٧َا 

اوباطرہ ادمح نب رمعف انب دبعاہلل نب رمعف انب رسح ومیل ینب اہیم انب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

 اہلل ہیلع فملس رفؾ افر رعب ےک اصنری ےک اسھت گنج اک ارادہ رےتھک ےھت ےہ ہک رھپ ر اؽ اہلل وک زغفہ وبتک شیپ آ ایگ افر آپ یلص

انب اہشب ےن اہک ےھجم دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل ےن ربخ دی ہک دبعاہلل نب بعک وج رضحت بعک وک انانیب وہےن یک 

اوہنں ےن اینپ فہ دحثی ایبؿ یک بج فہ زغفہ  احتل ںیم ےل رک ےنلچ فاےل ےٹیب ےھت ےن اہک ںیم ےن رضحت بعک نب امکل ےس انس

وبتک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ ےھت بعک نب امکل ےن اہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زغفات ںیم 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ںیم ےھچیپ  ےس زغفہ وبتک ےک العفہ یسک یھب زغفہ ںیم ےھچیپ ںیہن راہ افر زغفہ دبر ںیم ےھچیپ رہ ایگ نکیل آپ

رہ اجےن فاولں ںیم ےس یسک صخش رپ انرایگض اک ااہظر ںیہن ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افر املسمؿ رقشی ےک اقہلف وک ولےنٹ ےک 

ا د ا افر ںیم تعیب ہبقع یک ارادہ ےس ےلکن اہیں کت ہک اہلل ےن املسمؿ افر اؿ ےک دونمشں ےک درایمؿ ریغ اایتخری وطر رپ اقمہلب رکف

رات ر اؽ اہلل ےک اسھت احرض اھت بج مہ ےن امالؾ رپ فدعہ ف اثیمؼ ایک اھت افر ےھجم ہی ابت دنسپ ہن یھت ہک ںیم اس رات ےک دبےل 

اہلل گنج دبر ںیم رشکی وہات وگ زغفہ دبر ولوگں ںیم اس رات ےس ز ادہ رعمفػ ف وہشمر ےہ افر زغفہ وبتک ںیم ر اؽ اہلل یلص 

ہن اھت ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ اجےن اک ریما فاہعق ہی ےہ ہک ںیم اس زغفہ ےک فتق ک ان امدلار افر اطوتقر اھت اانت اس ےس ےلہپ یسک زغفہ ںیم 

اہلل یک مسق اس ےس ےلہپ یھبک یھب ریمے اپس دف  اار اں عمج ںیہن وہیئ ںیھت اہیں کت ہک ںیم ےن دف  اارویں وک اس زغفہ ںیم عمج 

وشار اھت رک ایل اھت سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن تخس رگیم ںیم اہجد ایک افر تہب ےبمل رفس اک ارادہ ایک افر راہتس لگنج ایبابؿ افر د

افر دنمش یھب ریثک داداد ںیم شیپ رظن ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن املسمونں وک اؿ اعمالمت یک وپری وپری فاضتح رک دی 

ہ اؿ ےک اسھت گنج ےک ےئل لمکم وطر رپ ایتری رکںیل افر سج رطػ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک ارادہ اھت فاحض رکد ا افر ر اؽ اتہک ف

اہلل ےک اسھت املسمؿ ریثک داداد ںیم ےھت افر اںیہن یسک اتکب ف ررٹسج ںیم درج ںیہن ایک ایگ اھت بعک ےن اہک تہب مک ولگ ا ےس ےھت 

ہ ےس اغبئ وہان اچےتہ وہں ہک اؿ اک اعمہلم آپ ےس یفخم ف وپہدیہ رےہ اگ بج کت اہلل رب ازعلت یک وج اس امگؿ ےس اس زغف

رطػ ےس اس اعمہلم ںیم فیح ہن انزؽ یک اجےئ افر ر اؽ اہلل ےن ہی زغفہ اس فتق ایک اھت بج لھپ کپ ےکچ ےھت افر اسےئ ڑبھ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایتری یک افر املسمونں ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع  ےکچ ےھت افر ےھجم اؿ زیچفں اک تہب وشؼ اھت سپ ر اؽ اہلل

فملس ےک اسھت )ایتری یک( سپ ںیم ےن یھب حبص وک ارادہ ایک اتہک ںیم یھب اؿ ےک اسھت ایتری رکفں نکیل ںیم رہ رفز فاسپ آاجات افر 

اقدر وہں بج اجےن اک ارادہ رکفں اگ الچ اجؤں اگ سپ ربارب ریمے وکیئ ہلصیف ہن رک اپات افر اےنپ دؽ یہ دؽ ںیم اتہک ہک ںیم اس ابت رپ 

اسھت ایس رطح وہات راہ افر ولگ لسلسم اینپ وکشش ںیم رصمفػ رےہ سپ ر اؽ اہلل ےن اکی حبص املسمونں وک اسھت ایل افر لچ 

افر ھچک یھب ہلصیف ہن رک اپ ا سپ ںیم ایس شکمشک ںیم د ے نکیل ںیم اینپ ایتری ےک ےئل وکیئ ہلصیف ہن رک اپ ا اھت ںیم ےن حبص یک وت فاسپ آایگ 



 

 

التبم راہ اہیں کت ہک اجمدہنی آےگ ڑبھ ےئگ افر زغفہ رشفع وہایگ سپ ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم وکچ رکفں اگ افر اؿ وک چنہپ اجؤں اگ 

 ےلچ اجےن ےک دعب بج ںیم ابرہ ولوگں اکش ںیم ااسی رکاتیل نکیل ہی ابت ریمے دقمر ںیم ہن یھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک

ںیم اتلکن وت ہی ابت ےھجم نیگمغ رک دیتی ہک ںیم یسک وک ریپفی ےک اقلب ہن اپات اھت  ااےئ اؿ ولوگں ےک ںیہنج افنؼ یک تمہت دی اجیت 

 کت ریما ذرک ہن ایک رھپ آپ یھت  ا فہ آدیم ےسج زمکفری افر یفیعض یک فہج ےس اہلل ےن ذعمفر رقار د ا اھت افر ر اؽ اہلل ےن وبتک ےنچنہپ

ےن وبتک ںیم ولوگں ےک درایمؿ ےھٹیب وہےئ رفام ا بعک نب امکل ےن ایک ایک ینب ہملس ںیم ےس اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک 

  م ر اؽ اس یک اچدر ےن اس وک رفک راھک ےہ افر اس ےک دفونں انکرفں وک دےنھکی ےن رفاک ےہ اس آدیم ےس اعمذ نب لبج ےن اہک

ےن وج اہک ااھچ ںیہن اہک اہلل یک مسق اے اہلل ےک ر اؽ مہ اس ےک ابرے ںیم  ااےئ الھبیئ ےک وکیئ ابت ںیہن اجےتن )ہی نس رک( 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اخومش وہ ےئگ اس دفراؿ آپ ےن اکی دیفس ابلس ںیم وبلمس آدیم وک دوھؽ اڑاےت وہےئ اینپ رطػ 

  ےن آےت وہےئ داھکی وت ر
 
فقب

ہ ااصنری یہ ےھت افر ہی فیہ ےھت ںیہنج انم

 

 مت
ئ

 

د
 اؽ اہلل ےن رفام ا )اشدی( اوبہمثیخ وہ؟ فہ فااتعق اوب

ہنعط رپ وجھکر اک اکی اصع دصہق ایک اھت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک بج ےھجم ہی ربخ یچنہپ ہک ر اؽ اہلل وبتک ےس فاسپ 

زہ وہایگ افر ںیم وھجیٹ ابںیت ڑھگےن ےک ےئل  ا ےن اگل افر ںیم اتہک اھت ہک لک ںیم ر اؽ اہلل یک انرایگض آرےہ ںیہ وت ریما مغ دفابرہ ات

ےس ےسیک چب وکسں اگ افر ںیم ےن اس اعمہلم رپ اےنپ رھگ فاولں ںیم ےس رہ اکی ےس دمد بلط یک بج ےھجم اتب ا ایگ ہک ر اؽ اہلل یلص 

 ریمے دؽ ےس وھجےٹ اہبےن افر ذعر  لک ےئگ افر ںیم ےن اجؿ ایل ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع اہلل ہیلع فملس رقبی چنہپ ےکچ ںیہ وت

فملس ےس یسک وھجیٹ ابت ےک ذرہعی یھبک اجنت احلص ںیہن رک اتکس سپ ںیم ےن چس وبےنل یک اھٹؿ یل افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 دجسم ںیم رشتفی ےل اجےت دف رتاعت اداء رکےت رھپ ایلگ حبص رشتفی ےل آےئ افر آپ بج یھب رفس ےس رشتفی ال
ً
ےت ادتباء

ولوگں ےس در اتف رکےن ےک ےئل رشتفی رفام وہےت سپ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ہی رک ےکچ وت ےھچیپ رہ اجےن فاےل آپ یلص اہلل 

ےگل افر ا ےس ولگ ایس ےس ھچک زادئ ےھت ہیلع فملس ےک اپس آےئ افر ںیمسق ااھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اےنپ ذعر شیپ رکےن 

رکایل افر اؿ ےس تعیب یک افر اؿ ےک ےئل ترفغت بلط یک افر اؿ ےک ابینط اعمہلم  سپ ر اؽ اہلل ےن اؿ ےک اظرہ ذعرفں وک وبقؽ

ح رکسماےئ وک اہلل زعفلج ےک رپسد رکد ا اہیں کت ہک ںیم احرض وہا ںیم ےن بج مالؾ ایک وت آپ انراض آدیم ےک رکسماےن یک رط

 وت ےن رھپ رفام ا اد ر آؤ سپ ںیم اتلچ وہا آپ ےک اسےنم ھٹیب ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا ےھجت سک ابت ےن ےھچیپ رکد ا ایک

اولں ںیم اینپ  ااری ہن رخدیی یھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اہلل یک مسق ارگ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک العفہ داین ف

ےس یسک ےک اپس اھٹیب وہات وت ےھجم ولعمؾ ےہ ہک ںیم وکیئ ذعر شیپ رک ےک اس یک انرایگض ےس چب رک  لک اجات ویکہکن ےھجم وقت وگ ایئ 

اطع یک یئگ ےہ اہلل یک مسق ںیم اجاتن وہں ہک ارگ ںیم آج ےک دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رایض رکےن ےئل وھجیٹ ابت ایبؿ رکفں 

فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم ےس رایض وہ یھب اجںیئ وت وہ اتکس ےہ ہک اہلل اعتیل آپ وک ھجم رپ انراض رک دے افر ارگ ںیم  سج یک



 

 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس چس ابت ایبؿ رکفں سج یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ھجم رپ انراض وہ اجںیئ رھپ یھب ےھجم ادیم ےہ 

ا ااجنؾ ااھچ رک دے اگ اہلل یک مسق ےھجم وکیئ ذعر درشیپ ہن اھت اہلل یک مسق ںیم بج آپ ےس ےھچیپ رہ ایگ وت وکیئ یھب ھجم ہک اہلل اعتیل ریم

ےس ز ادہ اطوتقر افر وخاحشؽ ہن اھت ر اؽ اہلل ےن رفام ا اس ےن چس اہک سپ  م اھٹ اجؤ اہیں کت ہک اہلل ریتے ابرے ںیم ہلصیف رفامےئ 

افر ونب ہملس ےک ھچک ولگ ریمے ےھچیپ آےئ اوہنں ےن ےھجم اہک اہلل یک مسق مہ ںیہن اجےتن ہک آپ ےن اس ےس ےلہپ سپ ںیم ڑھکا وہا 

 وکیئ انگہ ایک وہ اب  م ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسےنم ذعر شیپ ویکں ہن ایک اسیج ہک افر ےھچیپ رہ اجےن فاولں ےن ذعر شیپ

اہلل اک اافغتسر رکان یہ اکیف وہ اجات سپ اہلل یک مسق فہ ےھجم لسلسم ایس رطح ہبنتم رکےت رےہ اہیں کت ہک ایک احالہکن ریتے ےئل ر اؽ 

ںیم ےن ارادہ ایک ہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ولٹ رک اےنپ آپ یک ذکتبی ف رتددی رکدفں رھپ ںیم ےن اؿ 

 شیپ آ ا ےہ اوہنں ےن اہک اہں آپ ےک اسھت دف افر آدویمں وک یھب ہی اعمہلم درشیپ ےہ ےس اہک ایک یسک افر وک ریمی رطح اک اعمہلم

اوہنں ےن یھب آپ یہ یک رطح اہک ںیم ےن وپاھچ فہ دفونں وکؿ وکؿ ںیہ اوہنں ےن رمارہ نب رہعیب اعرمی افر الہؽ نب اہیم فایفق اک 

دبر ںیم رشکی وہ ےکچ ےھت افر اؿ دفونں ںیم ریمے ےئل ومنہن اھت سپ ںیم  ذرک ایک اوہنں ےن ےھجم ا ےس دف کین آدویمں اک ذرک ایک وج

 اینپ ابت رپ ہتخپ وہایگ بج اوہنں ےن ےھجم اؿ دف آدویمں اک ذرک ایک افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن املسمونں وک مہ نیت آدویمں

سپ ولوگں ےن رپزیہ رکان رشفع رک د ا فہ امہرے ےئل ریغ وہ ےئگ ےس وگتفگ رکےن ےس عنم رک د ا درگی ےھچیپ رےنہ فاولں وک وھچڑ رک، 

اہیں کت ہک زنیم یھب ریمے ےئل ایبنج وسحمس وہےن یگل افر زنیم ےھجم اینپ اجؿ اچہپؿ فایل یہ ولعمؾ ہن وہیت یھت سپ مہ ےن اچپس 

 ےھٹیب رفےت رےہ نکیل ںیم ونوجاؿ اھت افر راںیت ایس احتل ںیم زگراںی رہب احؽ ریمے دفونں اسیھت اعزج وہ رک اےنپ رھگفں ںیم یہ

ںیم اؿ ےس ز ادہ اطوتقر اھت اس ےئل ںیم ابرہ اتلکن امنز ںیم احرض وہات افر ابزارفں ںیم رکچ اگلات نکیل وکیئ یھب ھجم ےس وگتفگ ہن رکات 

رپ ےھٹیب وہےت رھپ ںیم اےنپ دؽ ںیم اتہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک مالؾ رکات بج امنز ےک دعب اینپ ہگج 

ہک آپ ےن مالؾ ےک وجاب ےک ےئل اےنپ وہوٹنں وک رحتک دی ےہ  ا ںیہن رھپ ںیم آپ ےک رقبی امنز اداء رکات افر آںیھکن رچا رک 

اہلل ہیلع فملس یک  آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک داتھکی بج ںیم اینپ امنز رپ وتمہج وہات وت آپ ریمی رطػ دےتھکی افر بج ںیم آپ یلص

رطػ وتمہج وہات وت آپ ھجم ےس ارعاض رک ےتیل اہیں کت ہک بج املسمونں یک یتخس ھجم رپ وطلی وہیئگ وت ںیم الچ اہیں کت ہک ںیم 

یک مسق اےنپ اچچ زاد اوباتقدہ ےک ابغ یک دویار رپ ھڑاھ افر فہ ےھجم ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ وبحمب ےھت سپ ںیم ےن اںیہن مالؾ ایک اہلل 

اوہنں ےن ےھجم ریمے مالؾ اک وجاب یھب ہن د ا ںیم ےن اؿ ےس اہک اے اوباتقدہ ںیم ےھجت اہلل یک مسق داتی وہں ایک  م اجےتن وہ ہک ںیم 

اہلل افر اس ےک ر اؽ ےس تبحم رکات وہں سپ فہ اخومش رےہ ںیم ےن دفابرہ اںیہن مسق دی فہ اخومش یہ رےہ سپ ںیم ےن ہس ابرہ 

دی وت اوہنں ےن اہک اہلل افر اس ےک ر اؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ سپ ریمی آںیھکن آوسنؤں ےس رھب ںیئگ افر ںیم دویار ےس اںیہن مسق 

 وکیئ ارت رک فاسپ آایگ ایس دفراؿ ہک ںیم دمہنی ےک اپس یہ لچ راہ اھت ہک اکی یطبن اشیم وج دمہنی ںیم ہلغ ےنچیب ےک ےئل آ ا اھت  ہہ راہ اھت



 

 

امکل اک ہتپ دے سپ ولوگں ےن ریمی رطػ ااشرہ رکان رشفع رکد ا اہیں کت ہک فہ ریمے اپس آ ا افر ےھجم  صخش ےھجم بعک نب

اسغؿ ےک ابداشہ یک رطػ ےس اکی طخ د ا وچہکن ںیم زپاھ اھکل اھت ںیم ےن اےس زپاھ اس ںیم اھت اام دعب! ںیمہ ہی ابت یچنہپ ےہ ہک آپ 

 ےن ےھجت ذتل ےک رھگ ںیم افر اضن  وہےن یک ہگج دیپاںیہن ایک  م امہرے اسھت لم اجؤ مہ ےک اسیھت ےن آپ رپ ز ادیت یک ےہ افر اہلل

اہمتری اخرط داری افر دوجلیئ رکںی ےگ ںیم ےن بج اےس زپاھ وت اہک ہی یھب اکی افر آزامشئ ےہ سپ ںیم ےن اےس ونتر ںیم ڈاؽ رک 

 اکی دؿ ر اؽ اہلل اک اقدص ریمے اپس آ ا افر اہک ر اؽ اہلل ےھجت مکح الج ڈاال اہیں کت ہک بج اچپس دؿ زگر ےئگ افر فیح دنب ریہ وت

دےتی ںیہ ہک وت اینپ ویبی ےس دجا وہاج ںیم ےن اہک ںیم اےس الطؼ دے دفں  ا ایک رکفں اوہنں ےن اہک ںیہن ہکلب اس ےس دحیلعہ وہ اج 

ں ےک اپس یھب اس رطح اغیپؾ اجیھب وت ںیم ےن اینپ ویبی افر اس ےک رقبی ہن اج رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے دفونں اسویھت

ےس اہک وت اےنپ رہتش دارفں ےک اپس یلچ اج افر اںیہن ےک اپس رہ اہیں کت ہک اہلل اعتیل اس اعمہلم اک ہلصیف رک دے سپ رضحت الہؽ 

اے اہلل ےک ر اؽ الہؽ نب اہیم  نب اہیم یک ویبی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر آپ ےس رعض ایک

تہب وبڑوہ وہ ےکچ ںیہ اؿ اک وکیئ اخدؾ یھب ںیہن ےہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس یک دختم رکےن وک یھب اندنسپ رکےت ںیہ آپ 

اہلل یک مسق ےن رفام ا ںیہن نکیل فہ ریتے اسھت تبحص ہن رکے اوہنں ےن رعض ایک اہلل یک مسق اےس یسک زیچ اک ایخؽ کت ںیہن ےہ افر 

بج ےس اس اک ہی اعمہلم شیپ آ ا ےہ اس دؿ ےس ےل رک آج کت فہ رف یہ راہ ےہ سپ ےھجم ریمے ضعب رھگ فاولں ےن اہک  م یھب 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس اینپ ویبی ےک ابرے ںیم ااجزت ےل ول اسیج ہک آپ ےن الہؽ نب اہیم یک ویبی وک اس یک دختم یک 

ںیم ےن اہک ںیم اس اعمہلم ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ااجزت بلط ہن رکفں اگ ویکہکن ےھجم ولعمؾ ااجزت دے دی ےہ 

ںیہن ہک ر اؽ اہلل اس ابرے ںیم ایک اراشد رفامںیئ ےگ سج فتق ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اینپ ویبی ےک ابرے ںیم ااجزت 

ایس رطح دس راںیت رہھٹا راہ سپ امہرے ےئل اچپس راںیت اس فتق ےس وپری  ولں اگ احالہکن ںیم ونوجاؿ آدیم وہں سپ ںیم

وہںیئگ بج ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہری وگتفگ وک عنم رفام ا اھت رھپ ںیم ےن اچپ اںی رات یک حبص وک رجف یک امنز اےنپ 

رپ اھٹیب وہا اھت وج اہلل ےن امہرے ابرے ںیم ذرک ایک ےہ  رھگفں ںیم ےس اکی رھگ یک تھچ رپ اداء یک سپ ایس دفراؿ ںیم اےنپ احؽ

قیقحت ریما دؽ گنت وہےن اگل افر زنیم ھجم رپ ابفوجد فعیس وہےن ےک گنت وہیئگ وت ںیم ےن ااچکن علس اہپڑ یک وچیٹ ےس اکی الچےن 

دجسہ ںیم رگایگ افر ںیم ےن اجؿ ایل ہک یگنت  فاےل یک آفاز  ین وج دنلب آفاز ےس اکپر راہ اھت اے بعک نب امکل وخش وہ اج ںیم ایس فتق

 دفر وہےن اک فتق آایگ ےہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امنز رجف زپےنھ ےک دعب ولوگں ںیم االعؿ ایک ہک امہری وتہب وبقؽ وہیئگ

ےنی ےلچ ےئگ افر اکی آدیم ےہ سپ ولگ ںیمہ وخربخشی دےنی ےئلیک لچ زپے افر ھچک احصہب ریمے دفونں اسویھتں وک وخربخشی د

ےن ریمی رطػ وھگڑے یک ازی اگلیئ ہلیبق املس ےک اکی آدیم ےن دنلب آفاز دی انچہچن اس یک آفاز وھگڑے ےک ےنچنہپ ےس لبق یہ 

چنہپ یئگ سپ بج ریمے اپس فہ احصیب آےئ نج یک ںیم ےن وخربخشی دےنی فایل آفاز یس یھت وت ںیم ےن اےنپ ڑپکے ااتر رک اےس انہپ 



 

 

دےیئ اس یک وخربخشی دےنی یک فہج ےس اہلل یک مسق اس دؿ ریمے اپس اؿ دف ڑپکفں ےک العفہ وکیئ زیچ ہن یھت افر ںیم دینف ڑپکے 

اداھر ےل رک وخد ےنہپ رھپ ںیم ر اؽ اہلل یک دختم ںیم احرض وہےن ےک ارادہ ےس رفاہن وہا وت احصہب ےھجم وفج دروفج ےلم وج ےھجم وتہب 

رک ابد دے رےہ ےھت ےتہک ےھت ہک اہلل اک اہمتری وتہب وبقؽ رکان ںیہمت ابمرک وہ اہیں کت ہک ںیم دجسم ںیم دالخ یک وبق تی یک ابم

وہا وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس دجسم ںیم رشتفی رفام ےھت افر احصہب آپ ےک اردرگد وموجد ےھت سپ ہحلط نب دیبع اہلل دلجی ےس 

ایک افر ےھجم ابمرةکد دی۔ اہلل یک مسق! اہمرجنی ںیم ےس اؿ ےک العفہ وکیئ یھب ہن ااھٹ ۔ ایس فہج ےس اےھٹ اہیں کت ہک ھجم ےس اصمہحف 

 وک یھبک ہن وھبےل ےھت بعک ےن اہک بج ںیم ےن ر اؽ اہلل وک مالؾ ایک وت آپ اک رہچہ ادقس وخیش 

 

حة
طل
بعک ریض اہلل اعتیل ہنع رضحت 

 ابمرک وہ ںیہمت ایسی الھبیئ فاےل دؿ یک اس یسیج وخیش اک دؿ ھجت رپ ریتی امں ےک یک فہج ےس کمچ راہ اھت افر آپ رفام رےہ ےھت

دیپا رکےن ےس آج کت ںیہن زگرا ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی آپ یک رطػ ےس ےہ  ا اہلل زعفلج یک رطػ ےس آپ 

اہلل ہیلع فملس بج وخش وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیہن ہکلب اہلل یک رطػ ےس افر ر اؽ اہلل یلص

 رہچہ افر ونمر وہ اجات اھت وگ ا ہک فہ اچدن اک ڑکٹا وہ افر مہ اس العتم وک اچہپےتن ےھت بج ںیم آپ ےک اسےنم اھٹیب وت ںیم ےن رعض ایک

ل ہی ےہ ہک ںیم اانپ اسرا امؽ اہلل افر اس
 م
کئ

 

ب

ےک ر اؽ یک دختم ںیم وطبر دصہق شیپ رکدفں  اے اہلل ےک ر اؽ ریمی وتہب یک 

ر اؽ اہلل ےن رفام ا اانپ ھچک امؽ اےنپ اپس رھک ہی ریتے ےئل رتہب ےہ وت ںیم ےن رعض ایک ںیم ریبخ ےس اےنپ ےصح ےک امؽ وک اےنپ ےئل 

امیئ ےہ افر ریمی وتہب یک راتھک وہں افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےب کش اہلل ےن ےھجم اچسیئ ےک ذرہعی اجنت اطعء رف

لیمکت ہی ےہ ہک ںیم بج کت زدنہ روہں اگ یھبک چس ےک العفہ ابت ہن رکفں اگ اہلل یک مسق ںیم ںیہن اجاتن ہک املسمونں ںیم ےس یسک 

 رکات اکی وک اس آزامشئ یک وخیب اک ذرک ایک اھت اس فتق ےس ےل رک آج کت ںیم ےن یھبک وھجٹ اک ارادہ یھب ںیہن ایک افر ںیم ادیم
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 افر  اہلل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اہمرجنیانت

ااصنر رپ رتمح ےس روجع رفام ا وہنجں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک یگنت ےک فتق ںیم اابتع یک اس ےک دعب رقبی ےہ ہک اؿ ںیم 

ےس اکی امجتع ےک دؽ اینپ ہگج ےس لہ اجںیئ رھپ اہلل ےن اؿ رپ رہمابین رفامیئ ےب کش فیہ اؿ ےک اسھت رہمابؿ افر اہنتی رمح 

اؿ ونیتں رپ یھب وج ےھچیپ رہ ےئگ اہیں کت ہک بج زنیم اؿ رپ اینپ فتعس ےک ابوجد گنت وہیئگ افر اںیہن نیقی رفامےن فاال ےہ افر 

وہایگ ہک اہلل ےک  اا وکیئ اؿ ےک ےئل انپہ یک ہگج ںیہن ےہ رھپ اہلل ےن اؿ رپ رتمح رفامیئ اتہک فہ وتہب رکںی ےب کش اہلل تہب وتہب 

اال ےہ اے اامیؿ فاول اہلل ےس ڈرف افر وچسں ےک اسھت وہ اجؤ، رضحت بعک ےن اہک اہلل یک مسق اہلل وبقؽ رکےن فاال اہنتی رمح رکےن ف

یک ھجم رپ وتمعنں ںیم ےس بس ےس ڑبی تمعن امالؾ ےک دعب ریمے زندکی ریمے چس ےس ڑبھ رک وکیئ ںیہن ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ 



 

 

ال وہات وت ںیم یھب ایس رطح الہک وہ اجات سک ے وھجٹ وبےنل فاےل الہک اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس چس وبال افر ارگ ںیم ےن وھجٹ وب

وہےئ ےب کش اہلل ےن بج فیح انزؽ یک ک ان اس ںیم وھجٹ وبےنل فاےل ےک رش وک ایبؿ ایک یسک افر ےک رش وک اانت ڑبا رک ےک ایبؿ 

 اھکںیئ ےگ بج  م اؿ ےک اپس ولٹ رک اجؤ ےگ اتہک  م ںیہن ایک افر اہلل رب ازعلت ےن رفام ا رقنعبی ہی  م ےس اہلل یک انؾ رپ ںیمسق

اؿ ےس ارعاض رکف سپ  م اؿ یک رطػ ےس ارعاض رکف ےب کش فہ اناپک ںیہ افر اؿ اک ناکھہن منہج ےہ ہی دبہل ےہ اؿ اامعؽ اک وج فہ 

آپ اؿ ےس رایض وہےئگ وت رکےت ںیہ فہ آپ ےس ںیمسق اھکےت ںیہ اتہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس رایض وہ اجںیئ سپ ارگ 

ےب کش اہلل انرفامین رکےن فایل وقؾ ےس رایض ںیہن وہات بعک ےن اہک مہ ونیتں آدویمں وک اؿ ولوگں ےس ےھچیپ راھک ایگ نج اک ذعر 

 افر ر اؽ اہلل ےن وبقؽ ایک بج اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیمسق ااھٹںیئ وت اؿ ےس تعیب یک افر اؿ ےک ےئل اافغتسر ایک

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امہرے اعمہلم وک ؤمرخ رکد ا اہیں کت ہک اہلل ےن اس ابرے ںیم ہلصیف رفام ا ایس فہج ےس اہلل رب 

ازعلت ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن اؿ ونیتں رپ یھب رتمح رفامیئ نج اک اعمہلم ؤمرخ ایک ایگ اس آتی اک ہی بلطم ںیہن ےہ ہک مہ اہجد ےس 

 رہ ےئگ ےھت ہکلب اس ےھچیپ رہ اجےن ےس امہرے اعمہلم اک اؿ ولوگں ےس ؤمرخ رہ اجان ےہ وہنجں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ

 مسق ااھٹیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذعر شیپ ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک ذعر وک وبقؽ ایک۔

 اہلل نب رمعف انب رسح ومیل ینب اہیم انب فبہ، ویسن رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباطرہ ادمح نب رمعف انب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رضحت بعک نب امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں یک وتہب یک دحثی ےک ایبؿ ںیم

     2520    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ححْن ب٩ ٣ثىی ٟیث، ً٘ی١ اب٩ طہاب یو٧ص زہزی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطضَ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َِّٟیُث  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا حَُحُِْن ب٩ُِ ا ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  إب و َحسَّ ٔ یُو٧َُص  بٔإِٔس٨َاز

 اٟزُّصِزٔیِّ َسَواّئ 

 نب ینثم ثیل، لیقع انب اہشب ویسن زرہی، ہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ۔

 

 
 
ح ب
خ

 دمحم نب راعف 

 نب ینثم ثیل، لیقع انب اہشب ویسن زرہی :  رافی

 

 
 
ح ب
خ

 دمحم نب راعف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رضحت بعک نب امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں یک وتہب یک دحثی ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2521    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہزی، اح٤س ب٩ ٣ش٥٠ زہزی،  ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٣ش٥٠ اب٩ اخی :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس اہللٔ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ثَىٔی  ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اب٩ُِ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ  و َحسَّ

 ِّ٤ ًَ  ٩ًَِ َ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ًُب ٌِ َٛ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ٔس ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی  ٔب ب٩ِٔ طٔ ٣َُح٤َّ ٌِ َٛ ِیَس اہللٔ ب٩َِ 

ُث َحٔسیَثُط  َب ب٩َِ ٣َأٟٕک یَُحسِّ ٌِ َٛ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِٔمَ  ٕب حَْٔن  ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ َّی اہللُ ٣َأٟٕک َوکَاَ٪  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َٕ حَْٔن َتَد٠َّ

َّی اہللُ  َٓکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَلَی یُو٧َُص  َِٟحٔسیَث َوَزاَز ٓٔیطٔ  َٚ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی َُزَِوةٔ َتبُوَک َوَسا َُزَِوّة  ًَ ٤ََّ٠ا یُزٔیُس  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

َّی  ِْرَٔصا َحً َِ ی بٔ َّ إَّٔلَّ َورَّ ُط بٔا٨َّٟٔيیِّ َػل َٗ ٥ِ یَِذَُکِ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَخٔی اٟزُّصِزٔیِّ أَبَا َخِیَث٤ََة َوُُٟحو َٟ زَِوةُ َو َِ ِٟ ٠َِیطٔ کَا٧َِت ت٠َِٔک ا ًَ ی اہللُ 

 َوَس٥ََّ٠ 

 نب دبعاہلل نب بعک دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس دمحم نب دبعاہلل نب ملسم انب ایخ زرہی، ادمح نب ملسم زرہی، دبعارلنمح

نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک وج رضحت بعک یک راامنہیئ رکےن فاےل ےھت بج فہ انانیب وہےئگ ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک 

ےھت ںیم ےن بعک نب امکل وک اینپ دحثی ایبؿ رکےت وہےئ انس بج فہ زغفہ وبتک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےھچیپ رہ ےئگ 

ابح  دحثی زگر یکچ اس ںیم زمدی ااضہف ہی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس بج یھب یسک زغفہ ںیم رشتفی ےل اجےن اک ارادہ 

رکےت وت انکًاتی اس اک ذرک رفام دےتی نکیل اس زغفہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن وپری فاضتح ےک اسھت اتب د ا اھت اہتبل زرہی ےک 

 ثی ںیم اوبہمثیخ افر اس ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس لم اجےن اک ذرک ںیہن ےہ۔ےجیتھب یک دح

دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس دمحم نب دبعاہلل نب ملسم انب ایخ زرہی، ادمح نب ملسم زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل  :  رافی

 نب بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 رضحت بعک نب امکل افر اؿ ےک دف اسویھتں یک وتہب یک دحثی ےک ایبؿ ںیم

     2522    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ًبیساہلل زہزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک حرضت س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ اب :  راوی

 ًبیساہلل ب٩ ٌٛب



 

 

 ٩ًَِ ١ْٔ٘ َوصَُو اب٩ُِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ و َحسَّ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی 

ِبٔس ا ًَ ُظ َوکَاب٩ُِ  ٕب حَْٔن أُٔػیَب َبََصُ ٌِ َٛ ائَٔس  َٗ ٕب َوکَاَ٪  ٌِ َٛ طٔ ًُبَِیسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ِو٣ٔطٔ ہللٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ٠ًَِ َ٪ أَ

 َٛ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَاص٥ُِ ِٔلََحازٔیٔث أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َّٟٔذی٩َ َوأَِو ًَلثَٔة ا َب ب٩َِ ٣َأٟٕک َوصَُو أََحُس اٟثَّ ٌِ

َُزَِوةٕ َُزَا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  ِٕ ٥َِٟ یََتَد٠َّ َّطُ  ُث أ٧َ ٠َِیض٥ِٔ یَُحسِّ ًَ َِٟحٔسیَث تٔیَب  َٚ ا َُزَِوَتِْٔن َوَسا ََُِْر  مُّ  َٗ َصا 

ا٢َ ٓٔیطٔ َوَُزَا َرُسو َٗ ُض٥ِ زٔیَواُ٪ َحاَو ٌُ ٖٕ َوََّل َیِح٤َ ةٔ آََّل ًَرِشَ ًَلَی  ٕ َیزٔیُسوَ٪  ثْٔر َٛ ٥َ ب٨َٔإض  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٕٓٔى ٢ُ اہللٔ َػل

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبع اہلل زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل رضحت دیبع اہلل نب بعک ےس 

رضحت بعک یک راامنہیئ رکےن فاےل ےھت بج اؿ یک اصبرت متخ وہیئگ یھت افر فہ اینپ وقؾ ںیم بس ےس ز ادہ اعمل رفاتی ےہ ہک وج 

افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک ااحدثی وک وفحمظ ر ےنھ فاےل ےھت فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ ابپ بعک نب امکل ےس انس افر فہ 

 وبقؽ یک یئگ فہ ایبؿ رکےت ںیہ ہک فہ دف زغفات ےک العفہ یسک یھب زغفہ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل اؿ نیت ںیم ےس اکی ےھت نج یک وتہب

ہیلع فملس ےس ےھچیپ ںیہن رےہ ابح  دحثی زگر یکچ افر اس رفاتی ںیم ہی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن تہب ریثک ولوگں ےک رمہاہ اہجد ایک وج 

 ررٹسج ںیم درج ںیہن ایک ایگ۔دس سہار ےس یھب ز ادہ ےھت افر اؿ اک امشر یسک 

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم انب دیبعاہلل زرہی، دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل رضحت دیبعاہلل نب بعک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےن فاولں یک وتہب وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیمتمہت یک دحثی افر تمہت اگل

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 تمہت یک دحثی افر تمہت اگلےن فاولں یک وتہب وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2523    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابزاہی٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس  حبا٪ ب٩ ٣وسٰی ًبساہلل ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس ایلی اسحاٚ ب٩ :  راوی

اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حرضت سٌیس ب٩ ٣شیب ْعوہ ب٩ زبْر ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ اور ًبیس اہلل ب٩ ًبساہلل ًتبہ 

 اب٩ ٣شٌوز

٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا یُو٧ُُص بِ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَِخبََر٧َا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٩ُ یَزٔیَس اِِلَیِلٔیُّ ح و َحسَّ

أ٪ أَِخبََر٧َا ا٢َ اِْلََخَ َٗ ث٨ََا و  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ َِٟح٨َِولٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٤َْز  ا ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ



 

 

ُٚ َحٔسیُث ٣َ  َیا ِٟ َواٟشِّ ٌٔیُس ب٩ُِ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَِخبََرنٔی َس ا  ٌّ ٤َْز َج٤ٔی ٌِ ا٢َ یُو٧ُُص َو٣َ َٗ  ٍٕ ٔ ِبٕس َواب٩ِٔ َرآ ًَ ٕ ٩ِ٣ٔ رَٔوایَةٔ  ٤َز ٤َُشیَّٔب ٌِ

 ٕ وز ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش إؾ َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َّٗ ٤َُة ب٩ُِ َو َ٘ ٠ِ ًَ ٔ َو َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر َّی  َوُْعِ ًَائَٔظَة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ َحٔسیٔث 

ُض٥ِ َحسَّ  اُٟوا َوک٠ُُّ َٗ ا  َٓبَرَّأََصا اہللُ ٤٣َّٔ اُٟوا  َٗ ِٓٔک ٣َا  ٔ َضا أَص١ُِ اِْل َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن  ُض٥ِ اہللُ  ـُ ٌِ ّة ٩ِ٣ٔ َحٔسیثَٔضا َوَب َٔ ٔ ثَىٔی كَائ

ُف کَاَ٪ أَِوعَی َٟٔحٔسیثَٔضا ٩ِ٣ٔ بَ  ٌِ ثَىٔی َوَب َّٟٔذی َحسَّ َِٟحٔسیَث ا ٩ًَِ ک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ا ًَِیُت  ِس َو َٗ تَٔؼاّػا َو ِٗ ٕف َوأَثَِبَت ا ٌِ

َِٟت کَاَ٪ َرُس  ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَائَٔظَة َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل وا أَ٪َّ  ا َذََکُ ـّ ٌِ ُٚ َب َّی اَحٔسیثٔض٥ِٔ ُيَؼسِّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و٢ُ اہللٔ َػل ًَ ہللُ 

َد بَٔضا َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َد َسِض٤َُضا ََخَ أَیَُّتُض٩َّ ََخَ َٓ ََ بََِْن نَٔشائٔطٔ  ا أََِقَ َد َسرَفّ َِٟت إَٔذا أََراَز أَِ٪ یرَِخُ ا َٗ ُط  ٌَ ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ل

رَخَ  َٓ َُزَاَصا  َُزَِوةٕ  ََ بَِی٨َ٨َا فٔی  َٓأََِقَ َس ٣َا أ٧ُِز٢َٔ ًَائَٔظُة  ٌِ ٥َ َوَذَٟٔک َب ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِجُت ٣َ رَخَ َٓ َد ٓٔیَضا َسِضِٔم 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی إَٔذا رَفَ أ٧ََا أُِح١ُ٤َ فٔی َصِوَزظٔی َوأ٧ُِز٢َُ ٓٔیطٔ ٣َٔشَْر٧َا َحً َٓ ِٟٔحَحاُب  ١َ َوَز٧َِو٧َا ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ ا َٔ َٗ ٔ َو َُزِؤظ  ٩ِ

 َّ٤٠َ َٓ َِٟحِیَع  َّی َجاَوِزُت ا ٤ََظِیُت َحً َٓ ٤ُِت حَْٔن آذ٧َُوا بٔاٟزَّحٔی١ٔ  ُ٘ َٓ ِی٠َّة بٔاٟزَّحٔی١ٔ  َٟ ٤َِٟٔسی٨َةٔ آَذَ٪  ِنٔی ٩ِ٣ٔ ا ِیُت ٩ِ٣ٔ َطأ ـَ َٗ ا 

 َٔ ِ سٔی ٩ِ٣ٔ َجز ِ٘ ٔ َٓإَٔذا ً ٤َ٠َِشُت َػِسرٔی  َٓ ٔلَی اٟزَِّح١ٔ  َب٠ُِت إ ِٗ َحَبَشىٔی  أَ َٓ ٔسی  ِ٘ ٔ َِٟت٤َِشُت ً ا َٓ ُت  ٌِ َج ٍَ رَفَ َل َ٘ ِس اِن َٗ ارٔ  َٔ َه

َّٟٔذی  ٌْٔرَٔی ا ًَلَی َب َح٠ُوُظ  َح٠٤َُوا َصِوَزظٔی رَفَ َٓ َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا یَزَِح٠ُوَ٪ لٔی  َب١َ اٟزَّصُِم ا ِٗ اُؤُظ َوأَ َِ ٔ ِّی ابِت ُب َوص٥ُِ یَِحٔشبُوَ٪ أَن َٛ ٨ُِت أَِر ُٛ

َِٟت َوکَا ا َٗ ٌَ ٓٔیطٔ  َة ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ ٠ِ ٌُ ِٟ ٤ََّا َیأِک٩َ٠ُِ ا َظُض٩َّ ا٠َِّٟح٥ُ إ٧ٔ ِِ ٥َِٟ َي ٥َِٟ یَُضب٩َ٠َِّ َو ا  ّٓ ا َٔ ٥ِ٠َ َيِشت٨َِرٔکِ ٧َِت ا٨َِّٟشاُئ إٔذِ َذاَک خٔ َٓ  ٔ ا٦

ُثوا  ٌَ َب َٓ  ِّ٩ ٨ُِت َجارٔیَّة َحٔسیَثَة اٟشِّ ُٛ وُظ َو ٌُ َٓ َِٟضِوَزٔد حَْٔن َرَح٠ُوُظ َوَر ١َ ا َ٘ ِو٦ُ ٔث َ٘ ِٟ َس ٣َا ا ٌِ ٔسی َب ِ٘ ٔ َِٟح١َ٤َ َوَساُروا َوَوَجِسُت ً ا

٨ُِت ٓٔیطٔ َو  ُٛ َّٟٔذی  ٔلٔی ا ٤ُِت ٨ِ٣َز َٓتََی٤َّ َٕ َوََّل ٣ُحٔیْب  َِٟیَص بَٔضا َزا ُض٥ِ َو َٟ حٔئُِت ٨َ٣َازٔ َٓ َِٟحِیُع  ِو٦َ اِسَت٤َزَّ ا َ٘ ِٟ َه٨ِ٨َُت أَ٪َّ ا

بَِی٨َا أ٧ََا جَ  َٓ ٔلَیَّ  وَ٪ إ ٌُ َْرِٔج َٓ ُ٘ٔسونٔی  ِٔ َوانٔیُّ َسَی ِٛ ٠َِٔمُّ ث٥َُّ اٟذَّ ١ٔ اٟشُّ لَّ ٌَ ٤ُِٟ َواُ٪ ب٩ُِ ا ِٔ ٤ِٔ٨َُٓت َوکَاَ٪ َػ ًَِیىٔی  ٠ََُبَِتىٔی  ٔلٔی  أَٟشْة فٔی ٨ِ٣َز

زَ  ٌَ َٓ أََتانٔی  َٓ أَی َسَواَز إِٔنَشإ٪ ٧َائ٥ٕٔ  ٔلٔی رَفَ أَِػَبَح ٨ًَِٔس ٨ِ٣َز َٓ ََٟخ  َٓازَّ َِٟحِیٔع  َض ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا ِس َْعَّ َٗ ٔ ىٔی ح ِس کَاَ٪ َٓ َٗ َْن َرآنٔی َو

زُِت َوِجهٔی بٔح٠ِٔبَ  ََٓد٤َّ ىٔی  َٓ رَِجأًطٔ حَْٔن َْعَ
ٔ

ِوُت بٔاِست َ٘ اِستَِی َٓ ًَلَیَّ  ِٟحَٔحاُب  َب ا ِب١َ أَِ٪ يُرِضَ َٗ ابٔی َو َواہللٔ ٣َا یُک٤ُِّ٠َىٔی َیَزانٔی 

 َ َّی أ رَِجأًطٔ َحً
ٔ

ََُِْر اِست ُت ٨ِ٣ٔطُ ک٤َٔ٠َّة  ٌِ َّی ک٤َٔ٠َّة َوََّل َس٤ٔ وزُ بَٔی اٟزَّاح٠ََٔة َحً ُ٘ َٙ َي َٓا٧َِل٠َ ًَلَی یَٔسَصا رَفَٛٔبُِتَضا  َوكَٔئ  َٓ ٧َاَر َراح٠ََٔتُط 

َّٟٔذی تَ  ِنٔی َوکَاَ٪ ا َض٠ََک ٩ِ٣َ َص٠ََک فٔی َطأ َٓ  ٔ ضَْٔرة ی٩َ فٔی ٧ََِحٔ اٟوَّ َس ٣َا ٧َزَُٟوا ٣ُؤُغٔ ٌِ َِٟحِیَع َب ِبُس اہللٔأََتِی٨َا ا ًَ َّی ٛٔبَِرُظ  ب٩ُِ أُبَٓیٕ  َول

ِو٢ٔ أَ  َٗ وَ٪ فٔی  ـُ ٔٔی ٤َِٟٔسی٨ََة َطِضّزا َوا٨َّٟاُض يُ ٔس٨َ٣ِا ا َٗ اِطَتَِٜیُت حَْٔن  َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٨َ٣ِا ا َ٘ َٓ زُ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ  ٌُ ِٓٔک َوََّل أَِط ٔ ص١ِٔ اِْل

ُٖ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ِّی ََّل أَِْعٔ ٨ُِت أََری ٨ِ٣ٔطُ بَٔظِیٕئ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک َوصَُو یَزٔیبُىٔی فٔی َوَجعٔی أَن ُٛ َّٟٔذی  َٕ ا ِل ٥َ ا٠ُّٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل



 

 

َٕ تٔی٥ُِٜ  ِی َٛ و٢ُ  ُ٘ ُیَش٥ُِّ٠ ث٥َُّ َي َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ََّا یَِسُخ١ُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِّ حَْٔن أَِطَتکٔی إ٧ٔ زُ بٔاٟرشَّ ٌُ ََٓذاَک َیزٔیبُىٔی َوََّل أَِط

َّی ََخَ  َٟ َحً ُد إَّٔلَّ  ٍٔ َوصَُو ٣َُتبَرَُّز٧َا َوََّل ٧رَِخُ ٨َ٤َِٟأػ َجِت ٣َعٔی أ٦ُُّ ٣ِٔشَلٕح َٗٔب١َ ا ِضُت َوََخَ َ٘ َس ٣َا َن ٌِ ِب١َ ِجُت َب َٗ َِٟی١ٕ َوَذَٟٔک  ٔلَی  ِیًّل إ

 َّ زَٔب اِِلَُو٢ٔ فٔی اٟت ٌَ ِٟ یّبا ٩ِ٣ٔ بُُیوت٨َٔا َوأ٣َِز٧َُا أ٣َِزُ ا َٕ ََقٔ دَٔذ اِل٨ُُٜ دَٔذَصا ٨ًَِٔس بُُیوت٨َٔا أَِ٪ ٧َتَّ ٕٔ أَِ٪ ٧َتَّ ٨َّا ٧ََتأَذَّی بٔاِل٨ُُٜ ُٛ ٔ َو ٨َزُّظ

َضا اب٨َُِة َػرِخٔ  ٖٕ َوأ٣ُُّ ًَِبسٔ ٨َ٣َا ٠ٔٔب ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ُت أ٧ََا َوأ٦ُُّ ٣ِٔشَلٕح َوهَٔی ب٨ُِٔت أَبٔی ُرص٥ِٔ ب٩ِٔ ا ِ٘ ا٧َِل٠َ َُٟة أَبٔی برَِکٕ َٓ ٕ َخا ًَا٣ٔز  ب٩ِٔ 

ٙٔ َوابِ  ی سِّ َب٠ُِت أ٧ََا َوب٨ُِٔت أَبٔی ُرص٥ِٕ َٗٔب١َ بَِیًٔی حَْٔن رَفَ اٟؼِّ ِٗ َ أ َٓ ٠ٔٔب  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ِٔ ا ًَبَّاز ٨َُِا ٩ِ٣ٔ َطأ٨َٔ٧ِا ٨َُضا ٣ِٔشَلُح ب٩ُِ أُثَاثََة ب٩ِٔ 

٠ُِٗٔت أََتُشبِّ  ََٟضا بٔئَِص ٣َا  ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٌَٔص ٣ِٔشَلْح  َِٟت َت ا َ٘ َٓ ثََرِت أ٦ُُّ ٣ِٔشَلٕح فٔی ٣ٔزِكَٔضا  ٌَ َِٟت أَِی َٓ ا َٗ ِس َطضَٔس بَِسّرا  َٗ َْن َرُجًّل 

اِزَزِزُت ٣َ  َٓ ِٓٔک  ٔ ِو٢ٔ أَص١ِٔ اِْل َ٘ أَِخبََرِتىٔی بٔ َٓ َِٟت  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت َو٣َاَذا  ا٢َ  َٗ ٥ِ َتِش٤َعٔی ٣َا  َٟ ا َص٨َِتاِظ أَِو  َّ٤٠َ َٓ ٔلَی ٣ََزضٔی  َزّؿا إ

ًَلَیَّ َرُسو٢ُ اہللٔ  ََٓسَخ١َ  ٔلَی بَِیًٔی  ُت إ ٌِ ٠ُُِٗت أََتأَِذُ٪ لٔی أَِ٪ آتَٔی أَبََویَّ  َرَج َٕ تٔی٥ُِٜ  ِی َٛ ا٢َ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  َش٠َّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َػل

 َ٠ًَ َّی اہللُ  أَذَٔ٪ لٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َِٟدبََر ٩ِ٣ٔ َٗٔب٠ٔض٤َٔا  ٩َ ا َّ٘ َِٟت َوأ٧ََا حٔی٨َئٕٔذ أُرٔیُس أَِ٪ أََتَی ا ِّی  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٗ ٠ُِت ِٔلُم ُ٘ َٓ حٔئُِت أَبََویَّ  َٓ

 َٗ ٤ََّ٠ا کَا٧َِت ا٣َِزأَْة  َ٘ َٟ َواہللٔ  َٓ ٠ًََِیٔک  ُة َصوِّنٔی  َِٟت یَا ب٨َُیَّ ا َ٘ َٓ ُث ا٨َّٟاُض  َتاِظ ٣َا َیَتَحسَّ ََٟضا َیا أ٣َُّ َضا َو مُّ َؤؿیَئْة ٨ًَِٔس َرُج١ٕ یُٔحبُّ

 ُٗ َِٟت  ا َٗ ٠َِیَضا  ًَ َّرَِ٪  ث َٛ ُ إَّٔلَّ  ائٔز َّی أَِػَبِحُت ََّل َُضَ ِی٠ََة َحً َِٜیُت ت٠َِٔک ا٠َّٟ َب َٓ َِٟت  ا َٗ َث ا٨َّٟاُض بَٔضَذا  ِس َتَحسَّ َٗ ٠ُِت ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َو

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕ ث٥َُّ أَِػَبِحُت أَبِکٔی َوَز َتٔح١ُ ب٨َِٔو٦ ِٛ ٍْ َوََّل أَ ُ لٔی َز٣ِ أ َٗ ًَلٔیَّ بِ َیزِ ٩َ أَبٔی كَأٟٕب َوأَُسا٣ََة ب٩َِ ٥َ 

 َ ًَل أََطاَر  َٓ ا أَُسا٣َُة ب٩ُِ َزیِٕس  أ٣ََّ َٓ َِٟت  ا َٗ ٚٔ أَص٠ِٔطٔ  ا َِٟووُِی َيِشَتٔظْرُص٤َُا فٔی رٔفَ ٠َِیطٔ َزیِٕس حَْٔن اِسَت٠َِبَث ا ًَ َّی اہللُ  ی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥ُ٠َ ٩ِ٣ٔ بََزائَةٔ أَص٠ِٔطٔ  ٌِ َّٟٔذی َي ٥َ بٔا ٥ُ٠َ إَّٔلَّ َوَس٠َّ ٌِ ا٢َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ص٥ُِ أَص٠َُِک َوََّل َن َ٘ َٓ ُِٟوزِّ  ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ٔشطٔ  ِٔ ٥ُ٠َ فٔی َن ٌِ َّٟٔذی َي َوبٔا

ثْْٔر َوإِٔ٪ َتِش  َٛ ٠ًََِیَک َوا٨َِّٟشاُئ ٔسَواَصا  ِٙ اہللُ  یِّ ـَ ٥ِ ُي َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلٔیُّ ب٩ُِ أَبٔی كَأٟٕب  ا  َِٟحارَٔخِّْرا َوأ٣ََّ َِٟت أ٢َِ ا ا َٗ َک  ِٗ یََة َتِؼُس

ا٢َ أَِی بَزٔیَزةُ َص١ِ َرأَیِٔت ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َیزٔیبُٔک  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَزٔیَزَة  ًَ َّی اہللُ  ًَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َس َٟطُ بَزٔیَزةُ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ِ٣ٔ 

مُّ  َٗ ٠ًََِیَضا أ٣َِّزا  ِّٙ إِٔ٪ َرأَیُِت  َِٟح َثَک بٔا ٌَ َّٟٔذی َب ًَحْٔٔن  َوا  ٩ًَِ ٩ِّ َت٨َا٦ُ  ََّضا َجارٔیَْة َحٔسیَثُة اٟشِّ ثََر ٩ِ٣ٔ أ٧َ ِٛ ٠َِیَضا أَ ًَ أ٤َُُِٔؼُط 

 َ ٨ِٔ٤ِٟب ًَلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ َتأِک٠ُُُط  َٓ أج٩ُ  ِتٔی اٟسَّ َتأ َٓ ًَِبٔس اہللٔأَص٠َِٔضا  َذَر ٩ِ٣ٔ  ٌِ اِسَت َٓ  ٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ  ر

٤ُِِٟش  رَشَ ا ٌِ ٔ یَا ٣َ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٥َ َوصَُو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٔذُرنٔی ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ اب٩ِٔ َس٠ُو٢َ  ٌِ ٤ٔ٠َْٔن ٩ِ٣َ َي

 ٔ ًَلَی أَصِلٔی إ ٤ِٔ٠ًَُت  ََٓواہللٔ ٣َا  َّ أََذاُظ فٔی أَص١ِٔ بَِیًٔی  ِس ب٠ََ ٠َِیطٔ إَّٔلَّ َخِّْرا َو٣َا کَاَ٪ یَِسُخ١ُ َٗ ًَ ٤ِٔ٠ًَُت  وا َرُجًّل ٣َا  ِس َذََکُ َ٘ َٟ َّلَّ َخِّْرا َو

 ٔ ًِٔذُرَک ٨ِ٣ُٔط یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ا٢َ أ٧ََا أَ َ٘ َٓ اذٕ اِِلَِنَؼارٔیُّ  ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ٌِ ا٦َ َس َ٘ َٓ ب٨َِاًَلَی أَصِلٔی إَّٔلَّ ٣َعٔی  طُ  ِ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ اِِلَِؤض َُضَ َ٘ ُ٨ًُ



 

 

ُس ب٩ُِ ًَُباَزَة َوصَُو َسیِّ  ٌِ ا٦َ َس َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ٨َ٠ِا أ٣ََِزَک  ٌَ َٔ َٓ َِٟدزَِرٔد أ٣ََزَِت٨َا  َِٟدزَِرٔد َوکَاَ٪ َرُجًّل َػأّٟحا َوإِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ إِٔخَوا٨َٔ٧ا ا ُس ا

 ٩ِٜٔ ٤ِ  َوَل ٌَ َٟ َذبَِت  َٛ  ٕ اذ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ا٢َ َٟٔش َ٘ َٓ ُة  َِٟح٤ٔیَّ ٕ اِجَتَض٠َِتطُ ا ِْر ـَ ا٦َ أَُسِیُس ب٩ُِ حُ َ٘ َٓ ِت٠ٔطٔ  َٗ ًَلَی  ٔسُر  ِ٘ ُت٠ُُط َوََّل َت ِ٘ زُ اہللٔ ََّل َت

ََّک ٣ُ  إ٧ٔ َٓ ُط  ُت٨٠ََّ ِ٘ ٨َ َٟ ٤ِزُ اہللٔ  ٌَ َٟ َذبَِت  َٛ ٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة  ٌِ ا٢َ َٟٔش َ٘ َٓ  ٕ اذ ٌَ ٔس ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٥ًَِّ َس ٨َ٤ُِٟآَْٔ٘ٔن َوصَُو اب٩ُِ  ٩ًَِ ا ْٙ تَُحاز٢ُٔ  ٔ ٨َآ

ثَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٓ َّی اہللُ  تَت٠ُٔوا َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِ٘ وا أَِ٪ َي َّی َص٤ُّ َِٟدزَِرُد َحً َِٟحیَّأ٪ اِِلَِوُض َوا ٥ِ٠َ َیز٢َِ اَر ا َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ائ٥ْٔ  َٗ

 َٗ ََٜت  َُٜتوا َوَس َّی َس ُض٥ِ َحً ـُ ِّٔ ٥َ یَُد ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتٔح١ُ ب٨َِٔو٦ٕ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٛ ٍْ َوََّل أَ ُ لٔی َز٣ِ أ َٗ َِٜیُت یَِومٔی َذَٟٔک ََّل َیزِ َِٟت َوبَ ا

 َ ِٟبُک َتٔح١ُ ب٨َِٔو٦ٕ َوأَبََواَی یَُو٨َّأ٪ أَ٪َّ ا ِٛ ٍْ َوََّل أَ ُ لٔی َز٣ِ أ َٗ ب٠ََٔة ََّل َیزِ ِ٘ ٤ُِٟ َِٟی٠ًَٔی ا َِٜیُت  بَِی٤َ٨َا ص٤َُا َجأَٟشأ٪ ث٥َُّ بَ َٓ بٔسٔی  َٛ  ْٙ ٔ اٟ َٓ اَئ 

بَِی٨َ  َٓ َِٟت  ا َٗ َح٠ََشِت َتِبکٔی  َٓ ََٟضا  أَذ٧ُِٔت  َٓ ًَلَیَّ ا٣َِزأَْة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٠َِی٨َا ٨ًِٔٔسی َوأ٧ََا أَبِکٔی اِسَتأَِذ٧َِت  ًَ ًَلَی َذَٟٔک َزَخ١َ  ا ٧َِح٩ُ 

٥ِ یَحِ  َٟ َِٟت َو ا َٗ ٥َ ث٥َُّ َج٠ََص  َش٠َّ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟبَٔث َطِضّزا ََّل َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِس  َٗ ٠ِٔص ٨ًِٔٔسی ٨ِ٣ُُذ ٗٔی١َ لٔی ٣َا ٗٔی١َ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َج٠ََص ث٥َُّ  َّی اہللُ  َس َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َتَظضَّ َٓ َِٟت  ا َٗ ِنٔی بَٔظِیٕئ  َِٟیطٔ فٔی َطأ ٔ َّطُ  یُوَوی إ إ٧ٔ َٓ ًَائَٔظُة  ُس َیا  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ

 ِ٨ًَ ىٔی  َِ ِس ب٠ََ ی اہللَ َوتُ َٗ رٔفٔ ِِ َٓاِسَت ٤ِ٤َِٟٔت بَٔذ٧ِٕب  ٨ِٔت أَ ُٛ َشُیبَرِّئُٔک اہللُ َوإِٔ٪  َٓ ٨ِٔت بَزٔیَئّة  ُٛ إِٔ٪  َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ إٔ٪َّ ٔک  َٓ َِٟیطٔ  ٔ وبٔی إ

َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َٖ بَٔذ٧ِٕب ث٥َُّ َتاَب َتاَب اہللُ  ًِتََر ِبَس إَٔذا ا ٌَ ِٟ ٠ََؽ َز٣ِعٔی  ا َٗ ََٟتُط  ا َ٘ ٥َ ٣َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َػل

 َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٓامَٔی  َّی اہللُ  ًَىِّی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠ُِت ِٔلَبٔی أَٔجِب  ُ٘ َٓ ّة  رِطَ َٗ َّی ٣َا أُحٔصُّ ٨ِ٣ُٔط  ُٗو٢ُ َحً ا٢َ َواہللٔ ٣َا أَِزرٔی ٣َا أَ َ٘ َٓ ا٢َ 

 َّ َِٟت َو َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَىِّی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِّی أَٔجیٔيی  ٠ُِت ِٔلُم ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللٔ ٣َا أَِزرٔی ٣َا ی اہللُ 

٩ِّ ََّل  ٠ُِت َوأ٧ََا َجارٔیَْة َحٔسیَثُة اٟشِّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُٗو٢ُ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِٓت أَ ِس َْعَ َ٘ َٟ ِّی َواہللٔ  ٔن آٔ٪ إ ُِْٟقِ ثّْٔرا ٩ِ٣ٔ ا َٛ أُ   أََِقَ

ِّی بَزٔیَئْة  ٔن ٠ُُِٗت َل٥ُِٜ إ إِٔ٪  َٓ ُت٥ِ بٔطٔ  ِٗ ُٔؤس٥ُِٜ َوَػسَّ َّی اِسَتَْقَّ فٔی نُ ُت٥ِ بَٔضَذا َحً ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ  ٥ُِ َّٜ ُٗونٔی أ٧َ ِّی بَزٔیَئْة ََّل ُتَؼسِّ ٥ُ٠َ أَن ٌِ َواہللُ َي

ِّی َواہللٔ ٣َا أَٔجُس لٔی  بَٔذَٟٔک  ٔن ُٗو٧َىٔی َوإ َُٟتَؼسِّ ِّی بَزٔیَئْة  ٥ُ٠َ أَن ٌِ ٕ َواہللُ َي ُِٓت َل٥ُِٜ بٔأ٣َِز ًِتََر َٟئ٩ِٔ ا َٕ َو ا٢َ أَبُو یُوُس َٗ ٤َا  َٛ َوَل٥ُِٜ ٣ََثًّل إَّٔلَّ 

َِٟت ث٥َُّ َتحَ  ا َٗ ُٔوَ٪  ًَلَی ٣َا َتٔؼ اُ٪  ٌَ ٤ُِِٟشَت ِّی ََٓؼبِْر َج٤ٔی١ْ َواہللُ ا ٥ُ٠ًَِ أَن َِٟت َوأ٧ََا َواہللٔ حٔی٨َئٕٔذ أَ ا َٗ أشی  ًَلَی رٔفَ ُت  ٌِ اِؿَلَح َٓ ُِٟت  وَّ

ِنٔی َووِْی یُتِ  ٨ُِت أَُه٩ُّ أَِ٪ ی٨ُِز٢ََ فٔی َطأ ُٛ ٩ِٜٔ َواہللٔ ٣َا  سٔ بَزٔیَئْة َوأَ٪َّ اہلَل ٣ُبَرِّئٔی بٔبََرائًَٔی َوَل ِٔ ِنٔی کَاَ٪ أَِحَْقَ فٔی َن ََٟظأ ی ٩ِ٣ٔ أَِ٪ لَی َو

َّی اہللُ  ٨ُِت أَِرُجو أَِ٪ َیَزی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٛ ٜٔىِّی  ٕ یُِتلَی َوَل زَّ َوَج١َّ فٔیَّ بٔأ٣َِز ًَ ٥َ فٔی ا٨َِّٟو٦ٔ ُرِؤیَا یُبَرِّئُىٔی اہللُ َیَتک٥ََّ٠َ اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 َّ ََٓواہللٔ ٣َا َرا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ زَّ َوَج١َّ بَٔضا  ًَ َّی أ٧َِز٢ََ اہللُ  ِٟبَِیٔت أََحْس َحً َد ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٥َ ٣َِح٠َٔشطُ َوََّل ََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

 ٔ َّی إ َِٟوؤِی َحً ِٟبَُرَحأئ ٨ًَِٔس ا أََخَذُظ ٣َا کَاَ٪ َیأُِخُذُظ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٟیَ ًَلَی ٧َبٔیِّطٔ َػل َّطُ  ُِٟح٤َأ٪ ٧ ُر ٨ِ٣ُٔط ٣ِٔث١ُ ا َتَحسَّ



 

 

٩ًَِ َرُسو٢ٔ ا َی  ا رُسِّ َّ٤٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َّٟٔذی أ٧ُِز٢َٔ  ِو٢ٔ ا َ٘ ِٟ ١ٔ ا َ٘ أت ٩ِ٣ٔ ٔث ٔ اٟظَّ َِٟیِو٦ ٚٔ فٔی ا َز ٌَ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

٥َ بٔضَ  ٢َ ک٤َٔ٠َٕة َتک٠ََّ َٓکَاَ٪ أَوَّ َحُک  ـِ ٠ُِت َواہللٔ َوصَُو َي ُ٘ َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُٗومٔی إ ِّی  َِٟت لٔی أُم ا َ٘ َٓ ِس بَزَّأَٔک  َ٘ َٓ ا اہللُ  ًَائَٔظُة أ٣ََّ ی یَا  ا٢َ أَبرِٔشٔ َٗ ا أَِ٪ 

زَّ َوَج١َّ  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ َِٟت  ا َٗ َّٟٔذی أ٧َِز٢ََ بََزائًَٔی  َِٟیطٔ َوََّل أَِح٤َُس إَّٔلَّ اہلَل صَُو ا ٔ ُٗو٦ُ إ ًَرِشَ إٔ٪َّ ََّل أَ ِٓٔک ًُِؼَبْة ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٔ َّٟٔذی٩َ َجاُؤا بٔاِْل ا

ًَلَی ٣ٔ   ُٙ ٔٔ ا٢َ أَبُو برَِکٕ َوکَاَ٪ ی٨ُِ َ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ زَّ َوَج١َّ َصُؤََّلٔئ اِْلیَأت بََزائًَٔی  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ظٔ َواہللٔ آَیإت  َِْٓقٔ ابَتٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ َو ِشَلٕح َْٟٔقَ

٠َِیطٔ َطِیئّ  ًَ  ُٙ ٔٔ ١ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َواٟشَّ ََّل أُِن ـِ َٔ ِٟ َّ َوَج١َّ َوََّل َیأَِت١ٔ أُوُٟوا ا ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ائَٔظَة  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّٟٔذی  َس ا ٌِ ةٔ أَِ٪ یُِؤتُوا ا أَبَّسا َب ٌَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ حٔبَّاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوَسی  َٗ رٔفَ اہللُ َل٥ُِٜ  ِِ ِؤٟطٔ أَََّل تُحٔبُّوَ٪ أَِ٪ َي َٗ ٔلَی  بَی إ ُِْٟقِ ٔ أَِرظَی آَیٕة فٔی  أُولٔی ا ٤َُِٟباَرٔک صَٔذظ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا

ةَ  َ٘ َٔ ٔلَی ٣ِٔشَلٕح ا٨َّٟ ٍَ إ َج رٔفَ اہللُ لٔی رَفَ ِِ ِّی َِلُحٔبُّ أَِ٪ َي ٔن ا٢َ أَبُو برَِکٕ َواہللٔ إ َ٘ َٓ ا٢َ ََّل أ٧َِزًَُٔضا  َٛٔتأب اہللٔ  َٗ ٠ًََِیطٔ َو  ُٙ ٔٔ ًَّٟٔی کَاَ٪ ی٨ُِ ا

٥َ َسأ٢ََ َزی٨ََِب ب٨َِٔت َجِحٕع َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػ ٨ِ٣ُٔط أَبَّسا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَائَٔظُة َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ل

َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِحِٔم َس٤ِعٔی َوَبََصٔ  ا َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَٔت أَِو ٣َا َرأَیِٔت  ٩ًَِ أ٣َِزٔی ٣َا   ٥َ ًَائَٔظُة َوَس٠َّ َِٟت  ا َٗ ٤ِٔ٠ًَُت إَّٔلَّ َخِّْرا  ی َواہللٔ ٣َا 

 َٔ َِٟوَر َؼ٤ََضا اہللُ بٔا ٌَ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَّٟٔی کَا٧َِت ُتَشا٣ٔیىٔی ٩ِ٣ٔ أَِزَوأد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِت أُِخُتَضا َح٨َ٤ُِة ب٨ُِٔت َوهَٔی ا َ٘ ٔٔ َ  َوك

َِٜت  َض٠َ َٓ ََٟضا  ا٢َ فٔی َحٔسیٔث َجِحٕع تَُحارُٔب  َٗ ٔ َصُؤََّلٔئ اٟزَّصِٔم و  َِٟی٨َا ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٔ َضَذا ٣َا ا٧َِتَهی إ َٓ ا٢َ اٟزُّصِزٔیُّ  َٗ ٓٔی٩ِ٤َ َص٠ََک 

َِٟح٤ٔیَّةُ   یُو٧َُص اِحَت٠َ٤َِتطُ ا

 رکمی یک دحثی رضحت دیعس نب ر بی رعفہ نب زریب ہمقلع نب فاقص افر دیبع اہلل نب دبعاہلل ہبتع نب وسمد ےس دیسہ اعہشئ زفہج یبن

 ےس اپک ایک زرہی ےن اہک اؿ بس ےن 

 

ہ ت
م

 

ت

 ےس اؿ ےک ابرے ںیم اہک ایگ وج اہک سپ اہلل ےن اںیہن اؿ یک 

 

ہ ت
م

 

ت

رفاتی ےہ ہک بج 

ھجم ےس اس دحثی اک اکی اکی ہصح رفاتی ایک افر اؿ ںیم ےس ھچک دفرسں ےس اس دحثی وک ز ادہ  اد ر ےنھ فاےل ےھت افر دمعہ وطر 

 فاےل ےھت افر ںیم ےن اؿ بس ےس اس دحثی وک وفحمظ ف اد راھک وج اوہنں ےن ھجم ےس رفاتی یک افر اؿ ںیم ےس رپ رفاتی رکےن

رہ اکی یک دحثی دفرسے یک دحثی یک دصتقی رکیت ےہ ہی بس رفاتی رکےت ںیہ ہک دیسہ اعہشئ زفہج یبن ےن رفام ا ر اؽ اہلل بج 

رہطمات ےک درایمؿ رقہع ڈاےتل سپ اؿ ںیم ےس سج اک رقہع اتلکن ر اؽ اہلل اےس اےنپ یسک رفس رپ اجےن اک ارادہ رکےت وت اینپ ازفج 

رمہاہ ےل اجےت ےھت دیسہ اعہشئ ےن اہک ہک اس زغفہ ںیم یھب آپ ےن امہرے درایمؿ رقہع ڈاال وت اس ںیم ریمے انؾ اک رقہع  لک آ ا 

ےک دعب اک فاہعق ےہ سپ ےھجم ریمے لمحم ںیم  اار ایک اجات افر ایس  سپ ںیم ر اؽ اہلل ےک رمہاہ یئگ افر ہی رپدہ ےک ااکحؾ انزؽ وہےن

ںیم ااترا اجات سپ مہ ےتلچ رےہ اہیں کت ہک ر اؽ اہلل بج زغفہ ےس افرغ وہ رک ولےٹ افر مہ دمہنی ےک رقبی وہ ےئگ وت آےنپ رات 

فر لچ دی اہیں کت ہک رکشل ےس دفر یلچ یئگ وک وکچ رکےن ےک االعؿ ایک بج آپ ےن وکچ رکےن اک االعؿ ایک وت ںیم ڑھکی وہیئ ا



 

 

فاار ےک ونیگنں فاال 

ظ

بج ںیم اضقےئ احتج ےس افرغ وہیئ افر اجکفے یک رطػ ولٹ رک آیئ وت ںیم ےن اےنپ ےنیس وک وٹٹال وت ریما اہر ط

 افر ریمے اجکفے ااھٹےن فایل وٹٹ  اک اھت سپ ںیم فاسپ یئگ افر اےنپ اہر وک ڈوھڈنان رشفع رک د ا افر ےھجم اس اہر یک التش ےن رفک ایل

امجتع آیئ سپ اوہنں ےن ریمے اجکفے وک ااھٹ رک ریمے افٹن رپ رھک د ا سج رپ ںیم  اار وہیت یھت افر فہ امگؿ رکےت ےھت ہک 

تش ےس ںیم اس اجکفے ںیم وہں افر اؿ دونں تورںیت دیلب یلتپ وہا رکیت ںیھت ومیٹ اتزی افر اھبری رھب مک ہن وہیت ںیھت افر ہن وگ

ںیم ونزیخ  رھب وپر ویکہکن فہ اھکان مک اھک ا رکیت ںیھت اس فہج ےس بج اؿ ولوگں ےن اجکفہ وک ااھٹ رک  اار ایک وت فزؿ اک ادنازہ ہن اگل ےکس افر

سپ ںیم اؿ ونوجاؿ ڑلیک یھت سپ اوہنں ےن افٹن وک ااھٹ ا افر رفاہن وہ ےئگ افر ںیم ےن رکشل ےک ےلچ اجےن ےک دعب اےنپ اہر وک اپایل 

ےلہپ یھت ےک زپاؤ یک ہگج آیئ رگم فاہں رپ ہی وکیئ اکپرےن فاال اھت افر ہن یہ وکیئ وجاب دےنی فاال ںیم ےن ایس ہگج اک ارادہ ایک اہجں رپ ںیم 

 ہک ریمی افر ریما امگؿ اھت ہک رقنعبی فہ ولگ ےھجم مگ اپ رک ریمی رطػ ولٹ آںیئ ےگ ایس دفراؿ ہک ںیم اینپ ہگج رپ یھٹیب وہیئ یھت

آوھکنں ںیم دنین اک ہبلغ آ ا افر ںیم  ا یئگ افر رضحت وفصاؿ نب لطعم یملس ذوکاین ےن رکشل ےک ےھچیپ رات زگاری یھت فہ یلھچپ رات 

وک لچ رک حبص  اریے یہ ریمی ہگج رپ چنہپ ےئگ  ا  اےئ وہےئ ااسنؿ یک ایسیہ دھکی رک ریمے اپس آےئ افر ےھجم دےتھکی ںیہ اچہپؿ 

ہکن اوہنں ےن ےھجم ااکحؾ رپدہ انزؽ وہےن ےس ےلہپ داھکی وہا اھت بج اوہنں ےن ےھجم اچہپؿ رک اان ہلل فاان اہیل راںوعں زپاھ وت ںیم ےئگ ویک

دیبار وہیئگ سپ ںیم ےن اےنپ رہچے وک اینپ اچدر ےس ڈاھپن ایل اہلل یک مسق اوہنں ےن ھجم ےس اکی ہملک یھب وگتفگ ںیہن ایک افر ہن ںیم 

ےس اانہلل ےک العفہ وکیئ ہملک انس اہیں کت ہک اوہنں ےن اینپ  ااری وک اھٹب د ا افر ںیم افینٹن رپ اہھت ےک اہسرے رپ  اار وہیئگ ےن اؿ 

سپ فہ  ااری یک اہمر ڑکپ رل لچ دےیئ اہیں کت ہک مہ رکشل وک اؿ ےک زپاؤ ےک دعب چنہپ ےئگ وج ہک نیع دفرہپ ےک فتق ےچنہپ ےھت سپ 

وہان اھت فہ الہک وہ ایگ فہ صخش سج ےن بس ےس ڑبی تمہت اگلیئ یھت فہ دبعاہلل نب ایب نب ولسؽ اھت مہ دمہنی چنہپ  سج صخش وک الہک

س ےئگ افر ںیم دمہنی ےچنہپ ےک دعب اکی امہ کت امیبر ریہ افر ولوگں ےن تمہت اگلےن فاولں یک ابوتں ںیم وغر رکان رشفع رک د ا افر ںیم ا

یھت اہتبل ھجم وک اس ابت ےن کش ںیم ڈاال ہک ںیم ےن اینپ امیبری ںیم ر اؽ اہلل یک فہ تقفش ہن دیھکی وج اینپ ابرے ںیم ھچک ہن اج یت 

امیبرویں ےک فتق اس ےس ےلہپ دیتھکی یھت ر اؽ اہلل رشتفی الےئ مالؾ رکےت رھپ رفامےت اہمترا ایک احؽ ےہ ہی ابت ےھجم کش ںیم 

ے ںیم وعشر ہن اھت اہیں کت ہک زمکفر وہےن ےک دعب اکی دؿ ںیم اضقےئ احتج ےک ےئل ابرہ ڈایتل یھت نکیل ےھجم یسک ربایئ ےک ابر

ت یل افر رضحت اؾ حطسم یھب ریمے اسھت انمعص یک رطػ ت ںیل افر فہ امہرے تیب االخلء اھت افر مہ رصػ رات ےک فتق ت ال رکیت 

ہعق ےہ افر امہرا اعمہلم رعب ےک ےلہپ ولوگں یک رطح اھت ہک مہ ںیھت افر ہی امہرے رھگفں ےک رقبی تیب االخل ےننب ےس ےلہپ اک فا

اضقےئ احتج ےک ےئل لگنج ںیم اج ا رکیت ںیھت افر تیب االخلء رھگفں ےک رقبی انبےن ےس مہ رفنت رکےت ےھت سپ ںیم افر اؾ 

رم یک یٹیب یھت وج رضحت اوبرکب یک اخہل حطسم ںیلچ افر فہ اوب رمھ نب دبعابلطمل نب دبعانمػ یک یٹیب ںیھت افر اس یک فادل رخص نب اع

 ںیھت افر اس اک اٹیب حطسم ااثہن نب ابعد نب دبعابلطمل اک اٹیب اھت سپ بج ںیم افر اوب رمہ یک یٹیب اضقےئ احتج ےس افرغ وہ رک اےنپ رھگ



 

 

اس ےس اہک وت ےن وج ابت یک ےہ فہ ربی یک رطػ ولںیٹ وت اؾ حطسم اک اپؤں اؿ یک اچدر ںیم اھجل ایگ وت اس ےن اہک حطسم الہک وہا ںیم ےن 

وج ابت ےہ ایک وت ا ےس آدیم وک اگیل دیتی ےہ وج زغفہ دبر ںیم رشکی وہا اھت اس ےن اہک اے وھبیل اھبیل تورت ایک وت ےن فہ ابت ںیہن  ین 

 یہ ریمی امیبری ںیم افر اس ےن یہک ےہ ںیم ےن اہک اس ےن ایک اہک ےہ رھپ اس ےن ےھجم تمہت یک ابت ےک ابرے ںیم ربخ دی ہی ےتنس

ااضہف وہ ایگ سپ بج ںیم اےنپ رھگ یک رطػ ولیٹ وت ر اؽ اہلل ریمے اپس رشتفی الےئ مالؾ ایک رھپ رفام ا اہمترا ایک احؽ ےہ ںیم ےن 

رطػ  رعض ایک آپ ےھجم ریمے فادلنی ےک اپس اجےن یک ااجزت دےتی ںیہ افر اس فتق ریما ہی ارادہ اھت ہک ںیم اےنپ فادلنی یک

ےس اس ربخ یک قیقحت رکفں سپ ر اؽ اہلل ےن ےھجم ااجزت دے دی سپ ںیم اےنپ فادلنی ےک اپس آیئ وت ںیم ےن اینپ فادلہ ےس اہک 

اے ایم اجؿ ولگ ایک ابںیت انبرےہ ںیہ اوہنں ےن اہک اے ریمی ایپری یٹیب اےنپ آپ رپ اقوب رھک اہلل یک مسق ااسی تہب مک وہات ےہ ہک 

 اخفدن ےک زندکی وبحمب وہ افر اس یک  ا ںین یھب وہں وج اس ےک الخػ وکیئ ابت ہن انبںیئ دیسہ اعہشئ ےن ایبؿ ایک وکیئ تورت اےنپ

ہک ںیم ےن اہک احبسؿ اہلل فااتعق ولوگں ےن ایسی ابںیت یک ںیہ رفامیت ںیہ ہک اس رات حبص کت رفیت ریہ ہن ریمے آوسن رےک افر ہن یہ 

ہم انب ا رھپ ںیم ےن رفےت وہےئ حبص یک افر ر اؽ اہلل ےن یلع نب اوباطبل افر ااسہم نب زدی وک الب ا افر ںیم ےن دنین وک آوھکنں اک رس

ایھب کت فیح انزؽ ںیہن وہیئ یھت افر اؿ ےس اینپ اہیلہ وک دجا رکےن اک وشمرہ بلط ایک سپ ااسہم نب زدی ےن ر اؽ اہلل وک فیہ وشمرہ 

ات ےک ابرے ںیم اجےتن ےھت افر فہ اجےتن ےھت ہک آوکپ اؿ ےک اسھت تبحم ےہ اوہنں ےن رعض ایک د ا وج ر اؽ اہلل اینپ اہیلہ یک رب

اے اہلل ےک ر اؽ فہ آےکپ رھگ فایل ےہ افر مہ الھبیئ ےک العفہ اؿ ںیم ھچک ںیہن اجےتن افر رہب احؽ یلع نب اوب اطبل ےن اہک اہلل ےن 

رںیت وموجد ںیہ افر ارگ آپ)دیسہ اعہشئ( یک ولڈنی ےس وپںیھچ وت فہ آپ ےس یچس آپ رپ وکیئ یگنت ںیہن یک افر اؿ یک العفہ تہب تو

 ابت رک دے یگ سپ ر اؽ اہلل ےن ربریہ وک ولبا ا وت رفام ا اے ربریہ ایک وت ےن وکیئ ایسی زیچ دیھکی ےہ سج ےن ےھجت دیسہ اعہشئ یک رطػ

سج ےن آوکپ قح دے رک اجیھب ےہ ںیم ےن دیسہ اعہشئ ںیم  ےس کش ںیم ڈاال وہ آپ ےس ربریہ ےن رعض ایک مسق ےہ اس ذات یک

اک آاٹ  وکیئ ایسی ابت ںیہن دیھکی سج رپ ہتکن ینیچ یک اج ےکس  ا بیع اگل ا اج ےکس ابح  ہی ابت ےہ ہک وج رمع ونوجاؿ ڑلیک ےہ اےنپ رھگ فاولں

 رپ ڑھکے وہےئ افر دبعاہلل نب ایب ولسؽ ےس وگدنےتھ وگدنےتھ  ا اجیت ےہ افر رکبی آرک اےس اھکیتیل ےہ سپ ر اؽ اہلل ربنم

وجاب بلط ایک رفامیت ںیہ سپ ر اؽ اہلل ےن ربنم رپ ڑھکے وہ رک اراشد رفام ا اے املسمونں یک امجتع  م ںیم ےس وکؿ دبہل ےل اگ 

فاولں ںیم  ااےئ  اس آدیم ےس سج یک رطػ ےس ےھجم اےنپ الہ تیب ےک ابرے ںیم فیلکت یچنہپ ےہ اہلل یک مسق ںیم وت اےنپ رھگ

الھبیئ ےک وکیئ ابت ںیہن اجاتن افر سج آدیم اک  م ذرک رکےت وہ اس ےک ابرے ںیم یھب  ااےئ الھبیئ ےک وکیئ ابت ںیہن اجاتن افر ہن 

فہ ریمے اسھت ےک العفہ یھبک ریمے رھگ فاولں ےک اپس ایگ ےہ سپ رضحت دعس نب اعمذ ااصنری ڑھکے وہےئ افر رعض ایک اے 

 اؽ اس ےس ںیم آاکپ دبہل اتیل وہں ارگ فہ ہلیبق افس ےس ےہ وت مہ اس یک رگدؿ امر دںی ےگ افر ارگ فہ امہرے اھبویئں اہلل ےک ر

زخرج ںیم ےس وہا وت آپ وج مکح اس ےک ابرے ںیم دںی ےگ مہ آےکپ مکح یک لیمعت رکںی ےگ رھپ ہلیبق زخرج ےک رسدار دعس نب ابعد 



 

 

 اںیہن ھچک اجتیلہ یک ابقعت  بصعت ےن کڑھاک د ا سپ اوہنں ےن ےن دعس نب اعمذ ےس اہک ڑھکے وہےئ افر فہ کین آدیم ےھت نکیل

آپ ےن چس ہن اہک اہلل یک مسق  م اےس لتق ںیہن رک ےتکس افر ہن یہ ںیہمت اس ےک لتق رپ دقرت احلص ےہ رضحت ادیس نب ریضح دعس 

یھب قح ابت ںیہن یک اہتبل مہ رضفر ابرضلفر اےس لتق رکںی ےگ وت ایک  نب اعمذ ےک اچچ زاد ڑھکے وہےئ وت دعس نب ابعدہ ےس اہک  م ےن

 م انمقف وہ وج انمنیقف یک رطػ ےس ڑل رےہ وہ ارغلض افس افر زخرج دفونں ولیبقں وک وجش آایگ اہیں کت ہک اوہنں ےن ابمہ 

 اؿ ےک ہصغ وک ڈنھٹا رکےن ےک ےئل ےگل رےہ ڑلےن اک ہتخپ ارادہ رک ایل افر ر اؽ اہلل ربنم رپ ڑھکے وہےئ ےھت سپ ر اؽ اہلل ربارب

اہیں کت ہک فہ اخومش وہ ےئگ افر آپ یھب اخومش وہ ےئگ دیسہ رفامیت ںیہ اس دؿ یھب رفیت ریہ ریمے آوسن رفےک ںیہن رےتک ےھت 

ہن یہ دنین وک رسہم انب ا افر افر ہن ریمی آوھکنں ےن دنین وک رسہم انب ا رھپ ںیم آےن فایل رات ںیم یھب رفیت ریہ ہن ریمی آوسن رےک افر 

ریمے فادلنی ےن امگؿ ایک ہک رفان ریمے رگج وک اھپڑ دے اگ ایس دفراؿ ہک فہ ریمے اپس ےھٹیب وہےئ یھت افر ںیم رف ریہ یھت ہک 

 ااصنر ںیم ےس اکی تورت ےن ریمے اپس آےن ااجزت امیگن ںیم ےن اےس ااجزت دی سپ فہ یھب ھٹیب رک رفان رشفع وہ یئگ سپ مہ

ایس احؽ ںیم ںیھت ہک ر اؽ اہلل ےن امہرے اپس رشتفی ال رک مالؾ ایک رھپ ھٹیب ےئگ رفامیت ںیہ ہک بج ےس ریمے ابرے ںیم ابںیت 

یک ںیئگ وج یک ںیئگ آپ ریمے اپس ہن ےھٹیب ےھت افر اکی ہنیہم زگر  اک اھت نکیل آپ یک رطػ ریمے ابرے ںیم وکیئ فیح انزؽ ہن یک 

 ےن ےتھٹیب یہ دہشت زپاھ رھپ رفام ا اام دعب اے اعہشئ ےھجم ریتے ابرے ںیم ایسی ایسی ربخ یچنہپ ےہ سپ ارگ وت اپک یئگ یھت رھپ ر اؽ اہلل

دانم ےہ وت رقنعبی اہلل ریتی اپدکاینم فاحض رک دے اگ افر ارگ وت انگہ ںیم ولمث وہ یکچ وہ وت اہلل ےس ترفغت بلط رک افر اس یک 

بج انگہ اک ارتعاػ رک اتیل ےہ رھپ وتہب رکات ےہ وت اہلل یھب اس رپ اینپ رتمح ےک اسھت روجع رفامات رطػ روجع رک سپ ےب کش دنبہ 

ےہ سپ بج ر اؽ اہلل اینپ وگتفگ وپری رک ےکچ وت ریمے آوسن ابلکل رک ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن آوسنؤں ےس اکی رطقہ کت 

ر اؽ اہلل وک اؿ ابوتں اک وجاب دںی وج آپ ےن رفامیئ ںیہ وت  وسحمس ہن ایک ںیم ےن اےنپ ابپ ےس رعض ایک آپ ریمی رطػ ےس

اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ںیہن اجاتن ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک ایک وجاب دفں رھپ ںیم ےن اینپ فادلہ ےس رعض ایک ہک آپ ریمی 

ںیم ر اؽ اہلل وک ایک وجاب دفں وت ںیم ےن  رطػ ےس ر اؽ اہلل وک وجاب دںی وت اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ںیم یھب ںیہن اج یت ہک

رعض ایک ںیم اکی ون رمع ڑلیک وہں ںیم رقآؿ دیجم یک التفت رثکت ےس ںیہن رک یتکس افر اہلل یک مسق ںیم اج یت وہں ہک  م اس تمہت 

ےہ سپ ارگ ںیم  م ےس وہکں یک ابت وک نس ےکچ وہ اہیں کت ہک فہ ابت اہمترے دولں ںیم ہتخپ وہ یکچ ےہ افر  م ےن اےس چس ھجمس ایل 

ہک ںیم اپک دانم وہں افر اہلل اجاتن ےہ ہک ںیم اپک دانم وہں وت  م ریمی دصتقی رکف ےگ سپ ےھجم رضحت ویفس ےک ابپ یک 

 ر  لیمج فاہلل سپ ربص یہ رتہب افر وخب 
ضی
ف

ابت ےک العفہ وکیئ وصرت افر اہمترے درایمؿ وطبر اثمؽ رظن ںیہن آیت ہک اوہنؿ ےن اہک 

افر اہمتری اس وگتفگ رپ اہلل یہ ےس دمد بلط رکاتوہں رفامیت ںیہ رھپ ںیم ےن رکفٹ دبیل افر اےنپ رتسب رپ ٹیل یئگ رفامیت ںیہ اہلل  ےہ

یک مسق ںیم اس فتق یھب اج یت یھت ہک ںیم اپک دانم وہں افر ےب کش اہلل اعتیل ریمی اپک داینم وک فاعض رفامےئ اگ نکیل اہلل یک 



 

 

ؿ یھب ہن اھت ہک ریمے ابرے ںیم ایسی فیح انزؽ یک اجےئ یگ سج یک التفت یک اجےئ یگ افر ںیم اینپ اشؿ وک اےنپ دؽ مسق ریما ہی امگ

ںیم مک یتھجمس یھت اس ےس ہک اہلل رب ازعلت ریمے اعمہلم ںیم الکؾ رکے اگ سج یک التفت یک اجےئ یگ نکیل ںیم وت ہی ادیم رکیت 

دںیھکی ےگ سج ںیم اہلل ریمی اپدکاینم فاعض رکںی ےگ رفامیت ںیہ اہلل یک مسق ایھب ر اؽ اہلل اینپ یھت ہک ر اؽ اہلل دنین ںیم وخاب 

ہگج ےس ہن اےھٹ ےھت افر ہن یہ رھگ فاولں ںیم ےس وکیئ یھب ابرہ ایگ اھت ہک اہلل رب ازعلت ےن اےنپ یبن رپ فیح انزؽ رفامیئ افر آےکپ 

اس فیح ےک وبھج یک فہج ےس وج آپ رپ انزؽ یک یئگ بج ر اؽ اہلل یک ہی احتل دفر وہ ہنیسپ ےک رطقات ومویتں یک رطح د ےنھ ےگل 

یئگ ینعی فیح وپری وہ یئگ وت آپ رکسماےن ےگل افر آپ اک الہپ ہملک سج ےس آپ ےن وگتفگ یک ہی اھت ہک اے اعہشئ وخش وہ اجہک اہلل ےن 

پ یک رطػ اھٹ رک آاکپ رکشہی ادا رک ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ںیم رصػ ریتی اپدکاینم فاعض رک دی ےہ ھجم ےس ریمی فادلہ ےن اہک آ

اہلل یہ ےک اسےنم ڑھکی وہں افر ایس اہلل یک دمح فانثء ایبؿ رکفں یگ سج ےن ریمی ربات انزؽ یک سپ اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات 

 اگل

 

ہ ت
م

 

ت

و ں ےن ہی 

 

 ی
خ ہ
یئ اؿ دس آ ات ںیم اہلل ےن ریمی ربات انزؽ ںیک اؿ ایذنی اجء فابالکف ےب کش  م ںیم ےس فہ امجتع 

انزؽ یک ۔رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبرکب وج حطسم رپ رقاتب داری افر اؿ یک رغتب یک فہج ےس رخچ ایک رکےت ےھت اوہنں ےن اہک اہلل یک 

فال  الت افول ےس اال مسق ںیم اس ےک دعب وج اس ےن اعہشئ ےک ابرے ںیم اہک یھبک یھب اںیہن ھچک ہن دفں اگ وت اہلل رب ازعلت ےن 

ر  اہلل مکل کت آ ات انزؽ رفامںیئ  م ںیم ےس وج ولگ اصبح لضف افر اصبح فتعس ںیہ فہ ہی مسق ہن اھکںیئ ہک فہ 
ف

 

ت ع
 و ؿ اؿ 

خی

 

ت

اےنپ رہتش دارفں افر ونیکسمں افر اہلل ےک راہتس ںیم رجہت رکےن فاولں وک ہن دںی ےگ افر اںیہن اچےئہ ہک فہ اعمػ رک دںی افر 

ر رکںی ایک ںیہمت ہی دنسپ ںیہن ےہ ہک اہلل ںیہمت اعمػ رفام دے افر اہلل تہب اعمػ رکےن فاال ےب دح رہمابؿ ےہ دبعاہلل نب درزگ

امکل ےن اہک اہلل یک اتکب ںیم ہی آتی بس ےس ز ادہ ادیم وک ڑباھےن فایل ےہ وت اوبرکب ےن اہک اہلل یک مسق ںیم اس ابت وک دنسپ 

ػ رفام دے رھپ اوہنں ےن رضحت حطسم وک فیہ رخچ دفابرہ دانی رشفع رک د ا وج اےس ےلہپ د ا رکےت ےھت افر رکاتوہؿ ہک اہلل ےھجم اعم

اہک ںیم اس ےس ہی یھبک یھب ہن رفوکں اگ دیسہ اعہشئ ےن اہک ر اؽ اہلل ےن اؾ اوملنینم رضحت زبنی نب شحج ےس ریمے اعمہلم ےک 

 داھکی ےہ وت اوہنں ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اےنپ اکونں افر آوھکنں یک ابرے ںیم وپاھچ ہک وت ایک اج یت ےہ وت ےن ایک

افحتظ ریتھک وہں ینعی نب ےنس  ا دےھکی وکیئ ابت ایبؿ ںیہن رکیت اہلل یک مسق ںیم اؿ ےک ابرے م  ااےئ الھبیئ ےک ھچک ںیہن 

رہطمات ںیم ےس ریمے اقملب افر ربارب یک ںیھت سپ اہلل ےن اج یت دیسہ اعہشئ ےن اہک یہی فہ تورت ںیھت وج ر اؽ اہلل یک ازفاج 

اںیہن وقتی یک فہج ےس وفحمظ راھک اہتبل اؿ یک نہب ہنمح نب شحج اؿ ےس اس اعمہلم ںیم ڑلںی افر فہ یھب تمہت یک الہتک ںیم الہک 

اس امجتع ےک ذرہعی یچنہپ ےہ افر وہےن فاولں ےک اسھت الہک وہیئ زرہی ےن اہک ہی دحثی فہ ےہ وج مہ کت اس اعمہلم ےک قلعتم 

 ویسن یک دحثی ںیم اہک ہک بصعت ںیم رشکی وہےن رپ ااھبرا ۔

ةحؿ نب ومٰیس دبعاہلل نب ابمرک، ویسن نب سیدی ایلی ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، دمحم نب راعف دبع نب دیمح انب راعف  :  رافی



 

 

 ہمقلع نب فاقص افر دیبع اہلل نب دبعاہلل ہبتع انب وعسمددبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، رضحت دیعس نب ر بی رعفہ نب زریب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 تمہت یک دحثی افر تمہت اگلےن فاولں یک وتہب وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2524    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو ربیٍ ًتکی ٠ٓیح ب٩ س٠امی٪ حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح ب٩ ٛیشا٪  :  راوی

 زہزی، یو٧ص، ٤ٌ٣ز

ث٨ََا ا َ٪ ح و َحسَّ ٠َُِٓیُح ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  َتکٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ث٨ََا و َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ 

٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ب٤ِٔٔث١ٔ حَ  ص٤َُا  ِیَشاَ٪ لِٔکَ َٛ ٩ًَِ َػأٟٔح ب٩ِٔ  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٕ َي ٤َز ٌِ سٔیٔث یُو٧َُص َو٣َ

ِو٢ٔ یُو٧َُص بٔإِٔس٨َازٔص٤َٔا َوفٔی َحسٔ  َ٘ َٛ ُة  َِٟح٤ٔیَّ ٤َْز َوفٔی َحٔسیٔث َػأٟٕح اِحَت٠َ٤َِتطُ ا ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ٤َا  َٛ ُة  َِٟح٤ٔیَّ ٠َُِٓیٕح اِجَتَض٠َِتطُ ا  َوَزاَز فٔی یٔث 

 َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  َٓإ٧ٔ و٢ُ  ُ٘ اُ٪ َوَت ُظ أَِ٪ يَُشبَّ ٨ًَِٔسَصا َحشَّ ًَائَٔظُة َترِکَ َوةُ کَا٧َِت  ا٢َ ُْعِ َٗ ٌٔزِٔق َحٔسیٔث َػأٟٕح  ٔ ضٔی ٟ إٔ٪َّ أَبٔی َوَوأَٟسُظ َؤْعِ

ُط ٣َا  َٟ َّٟٔذی ٗٔی١َ  ًَائَٔظُة َواہللٔ إٔ٪َّ اٟزَُّج١َ ا َِٟت  ا َٗ َوةُ  ا٢َ ُْعِ َٗ ا  ـّ اُئ َوَزاَز أَِي َٗ ٔ ٕس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ و و٢ُ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ ٣َُح٤َّ ُ٘ َی َٟ ٗٔی١َ 

 ٕٔ ٨َ َٛ  ٩ًَِ ُت  ِٔ َظ َٛ ٔسی بَٔیٔسظٔ ٣َا  ِٔ َّٟٔذی َن َوا وَب  َٓ ُ٘ ٌِ َٔک َطضٔیّسا فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوفٔی َحٔسیٔث َي َس ذَٟ ٌِ ُٗت١َٔ َب َِٟت ث٥َُّ  ا َٗ مُّ  َٗ أ٧ُِثَی 

٠ُُِٗت  ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ا٢َ  َٗ ی٩َ  ٚٔ ٣ُؤُغٔ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ا٢َ  َٗ ٔ و  ضَْٔرة ی٩َ فٔی ٧ََِحٔ اٟوَّ وِ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ٣ُؤْعٔ َٗ ٚٔ ٣َا  ا ِبٔس اٟزَّزَّ ٌَ ٔ ُٟطُ ٟ

ََِٟحِّ  ةُ ا ةُ ٔطسَّ َِٟوُِغَ ا٢َ ا َٗ ی٩َ   ٣ُؤُغٔ

ج نب امیلسؿ نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ زرہی، ویسن، رمعم، ہی 
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ک

 

عت

اوب رعیب 

ج یک دحثی ںیم ےہ ہک بصعت ےن اجلہ انب د

َلئ 

 ا افر اصحل یک دحثی ںیم ےہ ہک دحثی ابمرہک اؿ اانسد ےس یھب رمفی ےہ اہتبل 

)ہنمح ریض اہلل اعتٰیل اہنع وک بصعت ےن )تمہت ںیم رشکی وہےن رپ( ااھبرا اصحل یک دحثی ابمرہک ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک 

ں ےن اہک رضحت رعفہ ےن اہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اےنپ اپس رضحت اسحؿ وک ربا الھب ےنہک وک اندنسپ رکیت ںیھت ویکہکن اوہن

ےب کش ریمے ابپ افر ریمی امں افر ریمی زعت بس دمحم یلص اہلل ہیلع فملس یک زعت وک  م ےس اچبےن ےک ےئل ںیہ افر ہی ااضہف 

ِ
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
ش
فر  ایھب ےہ ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن اہک اہلل یک مسق سج آدیم ےک ابرے ںیم وج تمہت ایک ایگ وہ فہ ےتہک ےھت 

ےتہک ےھت ہک اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ےن یھبک یھب یسک تورت اک ڑپکا ںیہن وھکال رفامیت ںیہ ہک 

ِة اک ینعم ایبؿ ایک ےہ ہک اس اک ینعم ےہ دفرہپ ےک 
َ
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ِھی
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ّ
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فتق رھپ فہ اس ےک دعب اہلل ےک راہتس ںیم وہ رک رےہ آےگ ومرعنی یف ي



 

 

  ںیم )اقہلف ےن رپاؤ ڈاال( ۔تخس رگیم

ج نب امیلسؿ نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل نب اسیکؿ زرہی، ویسن،  :  رافی
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اوب رعیب 

 رمعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿوتہب  :   ابب

 تمہت یک دحثی افر تمہت اگلےن فاولں یک وتہب وبقؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2525    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرکب٩ ابی طیبہ ، ٣ح٤س ب٩ ًًلء ، ابواسا٣ہ ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ ، سیسہ ًائظہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  َٟ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ِت َة َو٣َُح٤َّ

٥َ َخٔلیبّ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ِٔ٠ًَُت بٔطٔ  َّٟٔذی ذَُٔکَ َو٣َا  ِنٔی ا ا ذَُٔکَ ٩ِ٣ٔ َطأ َّ٤َٟ َٓ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی ا  َٓ َس  َتَظضَّ

 ٔ ٠ًَ ًَلَیَّ فٔی أ٧َُإض أَب٨َُوا أَصِلٔی َوای٥ُِ اہللٔ ٣َا  ُس أَٔطْرُوا  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ب٤َٔا صَُو أَص٠ُِطُ ث٥َُّ  مُّ َوأَب٨َُوص٥ُِ ًَ َٗ ًَلَی أَصِلٔی ٩ِ٣ٔ ُسوٕئ  ٤ُِت 

٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ  ٤ِٔ٠ًَُت  َِٟحٔسیَث  ب٩ِ٤َٔ َواہللٔ ٣َا  َٚ ا َُاَب ٣َعٔی َوَسا مُّ إَّٔلَّ َوأ٧ََا َحأُضْ َوََّل ُِٔبُت فٔی َسرَفٕ إَّٔلَّ  َٗ مُّ َوََّل َزَخ١َ بَِیًٔی  َٗ ُسوٕئ 

َِٟت َو  ا َ٘ َٓ َشأ٢ََ َجارَٔیًٔی  َٓ ٥َ بَِیًٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِس َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٟ تٔطٔ َوٓٔیطٔ َو ًَِیّبا إَّٔلَّ اہللٔ بٔ٘ٔؼَّ ٠َِیَضا  ًَ ٤ِٔ٠ًَُت   ٣َا 

َٓا٧َِتَضَزَصا َِٟت َخ٤َْٔرَصا َطکَّ صَٔظا٦ْ  ا َٗ ًَحٔی٨ََضا أَِو  َتأِک١َُ  َٓ اةُ  َّی َتِسُخ١َ اٟظَّ ُُٗس َحً ََّضا کَا٧َِت َتزِ ا٢َ اِػُسقٔی  أ٧َ َ٘ َٓ ُف أَِػَحابٔطٔ  ٌِ َب

٥َ حَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ُّ ٔ ائ ٥ُ٠َ اٟؼَّ ٌِ ٠َِیَضا إَّٔلَّ ٣َا َي ًَ ٤ِٔ٠ًَُت  َِٟت ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َواہللٔ ٣َا  ا َ٘ َٓ ََٟضا بٔطٔ  ُلوا  َ٘ َّی أَِس ً

ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ َواہللٔ  َ٘ َٓ َٟطُ  َّٟٔذی ٗٔی١َ  َّ اِِل٣َِزُ َذَٟٔک اٟزَُّج١َ ا ِس ب٠ََ َٗ ٔ َو َصٔب اِِلَِح٤َز ٔ اٟذَّ َٛ تٔبِر مُّ ٣َا  َٗ ٕٔ أ٧ُِثَی  ٨َ َٛ  ٩ًَِ ُت  ِٔ َظ

َّٟٔذی٩َ َتک٤َُّ٠َوا بٔطٔ  ا ٩ِ٣ٔ اٟزَِّیاَزةٔ َوکَاَ٪ ا ـّ ُٗت١َٔ َطضٔیّسا فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوٓٔیطٔ أَِي ًَائَٔظُة َو َِٟت  ا ا َٗ اُ٪ َوأ٣ََّ ٣ِٔشَلْح َوَح٨َ٤ُِة َوَحشَّ

 َ َّٟٔذی ک َُٓضَو ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ  ًَ  ُٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ َّی ٛٔبَِرُظ َوَح٨َ٤ِةُ ا َّٟٔذی َتَول طُ َوصَُو ا ٌُ  اَ٪ َيِشَتِؤطیطٔ َویَِح٤َ

اوبرکبنب ایب ہبیش ، دمحم نب العء ، اوبااسہم ، اشہؾ نب رعفہ ، دیسہ اعہشئ ےس رفاتی ےہ ہک بج ریمے ابرے ںیم ابت الیھپیئ یئگ وج 

 ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت ہملک اہشدت زپاھ رھپ اہلل یک فہ دمح فانث ایبؿ یک وج الیھپیئ یئگ افر ںیم اج یت یھب ہن یھت وت ر اؽ اہلل ہبطخ دےنی

اس ےک اش اؿ اشؿ ےہ رھپ رفام ا اام دعب ےھجم اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم وشمرہ دف وہنجں ےن ریمی اہیلہ رپ تمہت اگلیئ ےہ افر اہلل یک 

فہ ریمے رھگ ںیم ریمی وموجدیگ ےک العفہ یھبک دالخ ںیہن وہا افر  مسق ںیم اینپ ویبی ےک ابرے ںیم یسک یھب ربایئ وک ںیہن اجاتب افر

سج رفس ںیم ںیم ایگ وہں فہ یھب ریمے اسھت یہ رفس ںیم راہ ےہ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ افر اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ر اؽ اہلل 



 

 

اس ںیم وکیئ بیع یہن اپ ا۔ ااےئ اس ریمے رھگ دالخ وہےئ افر ریمی ولڈنی ےس وپاھچ وت اس ےن رعض ایک اہلل یک مسق ںیم ےن 

ےک ہک فہ  ا اجیت ےہ اہیں کت ہک رکبی دالخ وہ رک اس اک آاٹ اھکیتیل ےہ سپ آپ ےک ضعب ااحصب ےن اےس ڈااٹن وت اہک ہک ر اؽ اہلل 

 یہ ملع ےہ اسیج ہک ےس یچس ابت وہک اہیں کت ہک اوہنں ےن اےس رگاد ا اس ےن اہک احبسؿ اہلل اہلل یک مسق ےھجم اؿ ےک ابرے ںیم ااسی

انسر وک اخصل  اےن یک ڈیل ےک ابرے ںیم وہات ےہ افر بج ہی اعمہلم اس آدیم کت  اچنہ سج ےک ابرے ںیم ہی ابت یک یئگ یھت وت اس 

 افر زمدی ےن اہک احبسؿ اہلل اہلل یک مسق ںیم ےن وت یھبک یسک تورت اک ڑپکا ںیہن وھکال دیسہ ےن اہک فہ اہلل ےک راہتس ںیم دیہش ےئک ےئگ

ااضہف ہی ےہ ہک نج ولوگں ےن اس اتہبؿ ابزی ںیم وگتفگ یک فہ حطسم ہنمح افر اسحؿ ےھت رہب احؽ دبعاہلل نب ایب انمقف وت اس ابت وک 

 آراہتس رک ےک الیھپ یہ راہ اھت افر فیہ اس ابت اک ذہم دار افر اقدئ اھت افر ہنمح یھب رشکی یھت

 نب العء ، اوبااسہم ، اشہؾ نب رعفہ ، دیسہ اعہشئ اوبرکبنب ایب ہبیش ، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ولڈنی یک تمہت ےس ربات ےک ایبؿ ںیم

 وتہب اک ایبؿ :   ابب

 تمہت ےس ربات ےک ایبؿ ںیمیبن یلص اہلل ہیلع فملس یک ولڈنی یک 

     2526    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًٔا٪ ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧ ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َٟٔس َرُسو٢ٔ َحسَّ َض٥ُ بٔأ٦ُِّ َو ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجًّل کَاَ٪ یُتَّ ا ثَابْٔت 

َٓاُِضٔ  لٓٔیٕ اذَِصِب  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  إٔذَا صَُو فٔی َركٓٔیٕ اہللٔ َػل َٓ ًَلٔیٌّ  أََتاُظ  َٓ ُط  َ٘ ِب ٨ًُُ

 َٜ َٓ َٟطُ َذََکْ  َِٟیَص  إَٔذا صَُو ٣َِحبُوْب  َٓ َجطُ  أََِخَ َٓ َٟطُ یََسُظ  ٨َاَو َٓ ِد  ًَلٔیٌّ اَِخُ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َّی َیَتبَرَّزُ ٓٔیَضا  ٨ِطُ ث٥َُّ أَتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَ ًَلٔیٌّ   َّٕ

 َٟ ٤ََِٟحبُوْب ٣َا  َُّط  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  ُط ذَََکْ اہللُ 

زریہ نب رحب، افعؿ امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم وک ر اؽ اہلل یک اؾ فدل ےک 

اسھت تمہت اگلیئ اجیت یھت وت ر اؽ اہلل ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا اجؤ افر اس یک رگدؿ امر دف سپ رضحت یلع ریض 

 ہنع اس ےک اپس آےئ وت فہ ڈنھٹک احلص رکےن ےک ےئل اکی ونکںی ںیم اھت وت رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےس اہلل اعتٰیل

 اہک ابرہ  لک سپ آپ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اےس ابرہ اکنال ااچکن داھکی اس اک وضع انتلس اٹک وہا اھت یلع ریض اہلل



 

 

رکےن ےس رک ےئگ رھپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ وت ےٹک اعتٰیل ہنع اےس لتق 

 وہےئ ذرک فاال ےہ افر اس اک وضع انتلس ںیہن ےہ۔

 زریہ نب رحب، افعؿ امحد نب ہملس اثتب رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ : ابب

 ...انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2527    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حش٩ ب٩ ٣وسٰی زہْر ب٩ ٣ٌاویہ ابو اسحاٚ حرضت زیس ب٩ ار٥ٗ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ او ٌَ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ ٣ُ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی َحسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍَ َزیَِس ب٩َِ َحسَّ َُّط َس٤ٔ َٙ أ٧َ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح یََة َحسَّ

ْة  ٥َ فٔی َسرَفٕ أََػاَب ا٨َّٟاَض ٓٔیطٔ ٔطسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِج٨َا ٣َ وَُّل ََخَ ُ٘ ٥َ َي َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ أَِر ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ

ًَلَی ٣َ  وا  ُ٘ ٔٔ َٟئ٩ِٔ ِٔلَِػَحابٔطٔ ََّل ت٨ُِ ا٢َ  َٗ ُط َو َٟ َف َحِو َٔ ائَُة ٩ِ٣َ َخ ا٢َ ُزَصِْْر َوهَٔی َٔقَ َٗ وا ٩ِ٣ٔ َحِؤٟطٔ  ُـّ َٔ َّی َی٨ِ  ٩ِ ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َحً

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٓأََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ا٢َ  َٗ ًَزُّ ٨ِ٣َٔضا اِِلََذ٢َّ  َ َج٩َّ اِِل َٟیرُِخٔ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٔلَی ا ٨َا إ ٌِ ٔلَی َوَس َرَج َٓأَِرَس١َ إ أَِخبَرِتُطُ بَٔذَٟٔک  َٓ  ٥ََّ٠

َّی اہللُ  َذَب َزیِْس َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ١َ ٌَ َٓ اِجَتَضَس َی٤ٔی٨َُط ٣َا  َٓ َٟطُ  َ َشأ َٓ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ  ٔسی ًَ ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ َو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

َّی أ٧َِز٢ََ  ْة َحً اُٟوُظ ٔطسَّ َٗ ا  َّ٤٣ٔ  ِِ ٥َ َٟٔیِشَت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَاص٥ُِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ا٢َ ث٥َُّ َز َٗ وَ٪  ُ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ُض٥ِ اہللُ َتِؼٔسیقٔی إَٔذا َجائََک ا َٟ رٔفَ 

ا٢َ کَا٧ُوا رَٔجاَّّل أَِج١َ٤َ َطِیٕئ  َٗ َُّض٥ِ ُخُظْب ٣َُش٨ََّسْة َو أ٧َ َٛ ِوٟط  َٗ ِوا ُرُؤَسُض٥ِ و  ٠َوَّ َٓ ا٢َ  َٗ 

نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس زریہ نب اعمفہی اوب ااحسؼ رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل  اوبرکب

یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اکی رفس ںیم ےلکن سج ںیم ولوگں وک تہب فیلکت یچنہپ وت دبعاہلل نب ایب ےن اےنپ اسویھتں ےس اہک اؿ 

ف وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ںیہ اہیں کت ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےس دجا افر دفر ولوگں رپ رخچ ہن رک



 

 

وہ اجںیئ زریہ ےن اہک ہی رقات اس یک رقات ےہ سج ےن وحہل زپاھ ےہ افر دبعاہلل نب ایب ےن ہی یھب اہک ارگ مہ دمہنی یک رطػ ولےٹ 

وک اکنؽ دںی ےگ سپ ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع وت زعت فاےل دمہنی ےس ذلیل ولوگں 

 فملس وک اس ابت یک ربخ دی سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دبعاہلل نب ایب وک البےن ےک ےئل اجیھب رھپ اس ےس وپاھچ وت اس ےن مسق اھک رک

ں ےن ر اؽ اہلل ےس وھجٹ اہک ےہ ےتہک ںیہ ہک اؿ ولوگں یک اس ابت ےس ریمے دؽ اہک ںیم ےن ااسی ںیہن اہک افر ےنہک اگل ہک اوہن
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ںیم تہب ر ج افر دھک فاعق وہا اہیں کت ہک اہلل رب ازعلت ےن ریمی دصتقی ےک ےئل ہی آتی انزؽ یک )ِإَذا ج 

اہلل ہیلع فملس ےن اںیہن ولبا ا اتہک اؿ ےک ےئل ترفغت بلط رکںی بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس انمنیقف آںیئ رھپ یبن یلص 

  دنسمہ( وگ ا ہک فہ زکل اں ںیہ دویار رپ اگلیئ وہیئ اںیہن

 
 

 نکیل اوہنں ےن اےنپ رسفں رک ومڑ ایل افر رھپ اہلل زعفلج اک )وقؾ اکمہن خ

 رت ولعمؾ وہےت ےھت۔ےک ابرے ںیم انزؽ وہا رضحت زدی ےن اہک ہی ولگ اظبرہ تہب اےھچ افر وخوصب

 اوبرکب نب ایب ہبیش، نسح نب ومٰیس زریہ نب اعمفہی اوب ااحسؼ رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿانمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایب :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2528    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی اب٩ ابی طیبہ اب٩ ًبسہ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ، حرضت  :  راوی

 ٨ًہ جابز رضی اہلل تٌالٰی 

ث٨ََا  ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیبَ َحسَّ ِٔ یُّ َوا٠َّٟ يِّ َـّ ِبَسَة اٟ ًَ ٕب َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ِبَسَة أَِخبََر٧َا و أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َة 

ٍَ َجابّٔزا يَ  َُّط َس٤ٔ ٤ِزٕو أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َٗ بَِر  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  وَُّل أَتَی ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘

اہللُ  َٓ ٤ٔیَؼُط  َٗ َِٟبَشطُ  ٠ًََِیطٔ ٩ِ٣ٔ رٔي٘ٔطٔ َوأَ َث  َٔ بَتَِیطٔ َوَن ِٛ ًَلَی ُر ُط  ٌَ َوَؿ َٓ  ٔ بِرٔظ َٗ َجُط ٩ِ٣ٔ  أََِخَ َٓ ٥٠ًَُِ أُبَٓیٕ    أَ

ادمح نب دبعة یبض انب ایب ہبیش انب دبعہ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب،

رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دبعاہلل نب ایب یک ربق رپ رشتفی ےل ےئگ افر اےس اس یک ربق ےس ولکنا ا رھپ اےس اےنپ ونٹھگں رپ 

  افر اینپ پ ضی اےس انہپیئ اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ۔راھک افر اانپ اعلب ابمرک اس رپ وھتاک

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ادمح نب دبعة یبض انب ایب ہبیش انب دبعہ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف ، رضحت اجرب ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2529    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہللاح٤س ب٩ یوسٕ اززی ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ، حرضت جابز رضی اہلل ت :  راوی

٤ًَِزُو بِ  ٚٔ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  َٕ اِِلَِززٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَِح٤َُس ب٩ُِ یُوُس ُت َجابَٔز ب٩َِ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ُ زٔی٨َإر 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  وَُّل َجاَئ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي َیاَ٪ ًَ ِٔ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ُس َتُط  َس ٣َا أُِزخ١َٔ حرُِفَ ٌِ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ َب ٔلَی   ٥َ إ

ادمح نب ویفس ازدی دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل 

  یک رطػ اس ےک دنف ےئک اجےن ےک دعب رشتفی الےئ ابح  دحثی ایفسؿ یک دحثی یک رطح ےہ۔ہیلع فملس دبعاہلل نب ایب یک ربق

 ادمح نب ویفس ازدی دبعارلزاؼ، انب رججی، رمعف نب دانیر ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2530    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طبہ ابواسا٣ہ، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت اب٩ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحسَّ َِّی  ا تُُوف َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ًَِبُس اہللٔ ٩ُ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ َجاَئ اب٨ُِطُ  ِّٔ َٜ ٤ٔیَؼطُ یُ َٗ ٔلَیُط  ٌِ ُط أَِ٪ ُي َٟ َ َشأ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَِبٔس اہللٔ إ ٓٔیطٔ   ب٩ُِ 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔیَؼ  َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َِّی  َٟطُ أَِ٪ يَُؼل َ ًَِلاُظ ث٥َُّ َسأ َ أ َٓ أََخَذ بَٔثِؤب َرُسو٢ٔ أَبَاُظ  َٓ ا٦َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َِّی  ل

 ِّ ِس ٧ََضاَک اہللُ أَِ٪ ُتَؼل َٗ ٠َِیطٔ َو ًَ ِّی  ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَُتَؼل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی اہللُ اہللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ َی 

 َّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ٌَْٔن ٣َزَّّة َوَس ًَ َُٟض٥ِ َسِب رٔفِ  ِِ ُض٥ِ إِٔ٪ َتِشَت َٟ رٔفِ  ِِ َُٟض٥ِ أَِو ََّل َتِشَت رٔفِ  ِِ ا٢َ اِسَت َ٘ َٓ ََّرنٔی اہللُ  ٌَْٔن ٤َا َخْ ًَلَی َسِب أَزٔیُسُظ 

أ٧َِز٢ََ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ َّی  ََٓؼل  ْٙ ٔ َّطُ ٨َ٣ُآ ا٢َ إ٧ٔ ًَلَی أََحٕس ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َاَت أَبَّسا َٗ ًَزَّ َوَج١َّ َوََّل ُتَؼ١ِّ  اہللُ 

 ٔ بِرٔظ َٗ ًَلَی   ٥ِ ُ٘  َوََّل َت

 اوبرکب نب ایب ہبش اوبااسہم، دیبع اہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج دبعاہلل نب

 دبعاہلل نب دبعاہلل ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ یلص اہلل ایب ولسؽ وفت وہایگ وت اس اک اٹیب



 

 

ہیلع فملس یک پ ضی امےنگن ےک ےئل آ ا سج ںیم اس ےک ابپ وک نفک د ا اجےئ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن پ ضی اےس اطع رک دی رھپ 

 امنز انجزہ زپںیھ سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس اک انجزہ زپےنھ ےک ےئل اس ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس رپ

ڑھکے وہےئ وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اک ڑپکا ڑکپ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آپ 

ہیلع فملس وک اس یک امنز انجزہ زپےنھ ےس عنم رفام ا ےہ وت ر اؽ اہلل یلص  اس یک امنز انجزہ زپانھ اچےتہ ںیہ احالہکن اہلل ےن آپ یلص اہلل

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم اہلل ےن اایتخر د ا ےہ اہلل زعفلج ےن رفام ا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل ترفغت امںیگن  ا 

یھب ترفغت بلط رکںی ےگ افر ںیم اس ےک ےئل رتس ےس یھب  اافغتسر ہن رکںی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک ےئل رتس رمہبت

ز ادہ دہعف ترفغت بلط رکفں اگ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک فہ وت انمقف ےہ سپ ر اؽ اہلل ےن اس رپ امنز انجزہ 
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 رماجےئ وت اس یک امنز انجزہ یھبک ہن زپاھںیئ افر ہن یہ اس یک ربق رپ ڑھکے وہں۔

 اوبرکب نب ایب ہبش اوبااسہم، دیبعاہلل نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2531    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ٗلا٪ ًبیساہلل٣ح٤س ب٩ ٣ثى :  راوی

٩ًَِ ًُبَیِ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَوُظ َوَزاَز َحسَّ

٠َِیض٥ِٔ  ًَ ًَلَة  تََرَک اٟؼَّ َٓ ا٢َ  َٗ 

نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی اطقؿ دیبع اہلل ہی دحثی اس دنس ےس یھب رمفی ےہ اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک رھپ ر اؽ اہلل ےن دمحم 

 انموقفں رپ امنز انجزہ زپانھ وھچڑ دی۔

 دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی اطقؿ دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2532    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ز، حرضت اب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، سٔیا٪، ٨٣ؼور ٣حاہس ابی ٤ٌ٣ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٍَ ٨ًَِٔس َحسَّ ا٢َ اِجَت٤َ َٗ وزٕ  ٌُ  اب٩ِٔ ٣َِش

فٔیٌّ  َ٘ ٔطیَّأ٪ َوَث ِٟبَِیٔت ثًََلثَُة َنرَفٕ َُقَ ا٢َ أََحُسص٥ُِ أَتَُزِوَ٪ اہللَ ا َ٘ َٓ ثْْٔر َطِح٥ُ بُُلو٧ٔض٥ِٔ  َٛ ٠ُُٗوبٔض٥ِٔ  ُط  ِ٘ ٔ ٠ٔی١ْ ٓ َٗ ٔشیٌّ  ٔٔیَّأ٪ َوَُقَ َ٘ أَِو َث

ا٢َ اِْلََخُ إِٔ٪ کَاَ٪ َيِش  َٗ ِی٨َا َو َٔ ٍُ إِٔ٪ أَِخ ٍُ إِٔ٪ َجَضز٧َِا َوََّل َيِش٤َ ا٢َ اِْلََخُ َيِش٤َ َٗ و٢ُ َو ُ٘ ٍُ ٣َا َن ٍُ إٔذَ َيِش٤َ ٍُ إٔذَا ٤َ ُضَو َيِش٤َ َٓ ا َجَضز٧َِا 

٥ُِٜ َوََّل أَبَِؼاُر  ٌُ ٠َِی٥ُِٜ َس٤ِ ًَ رُوَ٪ أَِ٪ َيِظَضَس 
ٔ

٨ُِت٥ِ َتِشَتت ُٛ زَّ َوَج١َّ َو٣َا  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ِی٨َا  َٔ ٥ِ اِْلیَةَ أَِخ ُٛ ٥ِ َوََّل ُج٠ُوزُ ُٛ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک تیب اہلل ےک اپس نیت آدیم  دمحم نب ایب رمع یکم، ایفسؿ، وصنمر اجمدہ ایب رمعم، رضحت انب وعسمد

عمج وہےئ دف رقیشی افر اکی یفقث  ا دف یفقث افر اکی رقیشی، اؿ ےک دولں ںیم ھجمس وبھج مک یھت اؿ ےک وٹیپں ںیم رچیب ز ادہ یھت سپ 

دفرسے ےن اہک ارگ مہ دنلب آفاز ےس وبںیل وت اتنس ےہ افر  اؿ ںیم ےس اکی ےن اہک اہمترا ایک ایخؽ ےہ ہک اہلل امہری ابت وک اتنس ےہ افر

ازعلت  ارگ آہتسہ وبںیل وت ںیہن اتنس رسیتے ےن اہک ارگ فہ امہری دنلب آفاز وک اتنس ےہ وت فہ امہری آہتسہ آفاز وک یھب اتنس ےہ وت اہلل رب

  ےن ہی آتی
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اکؿ افر آںیھکن افر اھکںیل اہمترے الخػ وگایہ دںی ےگ ہکلب  م ہی امگؿ رکےت ےھت ہک اہلل اعتیل اہمترے اامعؽ وک ںیہن اجاتن وج  م 

 رکےت وہ۔

 ؿ، وصنمر اجمدہ ایب رمعم، رضحت انب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ایب رمع یکم، ایفس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2533    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ خًلز باہلی اب٩ سٌیس سٔیا٪، س٠امی٪ ٤ًْر وہب ب٩ ربیٌہ ًبساہلل یحٌی، ٨٣ؼور ٣حاہس ابی ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا یَحِ  َِٟباصٔلٔیُّ َحسَّ زٕ ا ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ َخًلَّ ٕ و َحسَّ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ٤ًَُِْر  ٪ُ ثَىٔی ُس٠َامِیَ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ٌٔیٕس َحسَّ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ٌَی َي

 ُ٩ًَِ ٣ ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوْر  َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا یَِحٌَی َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ح و  ًَ  ٩ًَِ َة  ٌَ ٩ًَِ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ َربٔی  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ  َحاصٕٔس 

 ٔ ِبٔس اہللٔ ب٨َِٔحؤظ ًَ 

اؿ  اوبرکب نب الخد ابیلہ انب دیعس ایفسؿ، امیلسؿ ریمع فبہ نب رہعیب دبعاہلل ییحی، وصنمر اجمدہ ایب رمعم، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

 اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 رہعیب دبعاہلل ییحی، وصنمر اجمدہ ایب رمعم، دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب الخد ابیلہ انب دیعس ایفسؿ، امیلسؿ ریمع فبہ نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2534    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ًسی اب٩ ثابت ًبساہلل ب٩ یزیس حرضت زیس ب٩ ثابت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ِبَس اہللٔ ب٩َِ َیزٔیَس َحسَّ ًَ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَٔسٓیٕ َوصَُو اب٩ُِ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة 

ٍَ ٧َاْض ٤٣َّٔ  َج ٔلَى أُحُٕس رَفَ َد إ ٥َ ََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ ثَابٕٔت أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ُث  َٓکَاَ٪ أَِػَحاُب ا٨َّٟٔيیِّ یَُحسِّ ُط  ٌَ ٩ِ کَاَ٪ ٣َ

٤َا لَ َػ  َٓ َِٟت  ٨َزَ َٓ ُض٥ِ ََّل  ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ ُت٠ُُض٥ِ َو ِ٘ ُض٥ِ َن ـُ ٌِ ا٢َ َب َٗ َتِْٔن  َٗ ٥َ ٓٔیض٥ِٔ رٔفِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٨َ٤ُِٟآَْٔ٘ٔن َٓٔئَتِْٔن ل  ٥ُِٜ فٔی ا

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن  دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، دعی انب اثتب دبعاہلل نب سیدی رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل اعتٰیل

یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ ےک ےئل ےلکن سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اجےن فاولں ںیم ھچک ولگ فاسپ آےئگ سپ ااحصب ایبنل 

ر یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ اجےن فاولں ےک ابرے ںیم دف رگفوہں ںیم میسقت وہ ےئگ اؿ ںیم ضعب ےن اہک مہ اںیہن لتق رکںی ےگ اف

( انزؽ یک ںیہمت ایک وہایگ ےہ ہک انمنیقف ےک ابرے ںیم ِ
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  م دف ضعب ےن اہک ںیہن وت اہلل رب ازعلت ےن )

 رگوہں ںیم میسقت وہ ےئگ۔

 اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، دعی انب اثتب دبعاہلل نب سیدی رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم انمنیقف

     2535    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس ابوبرک ب٩ ٧آٍ ٨ُسر طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٨َُُِسْر  ٍٕ َحسَّ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ٌٔیٕس ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َبَة بَٔضَذا و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا   لِٔکَ



 

 

ٔ ٧َحِ   َوظُ اِْلِٔس٨َاز

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس اوبرکب نب انعف دنغر ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس اوبرکب نب انعف دنغر ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2536    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حرضت  حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤یِم اب٩ ابی ٣زی٥ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، زیس ب٩ :  راوی

 ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ  اََّل َحسَّ َٗ ٤ٔیِٔمُّ  ُس ب٩ُِ َسِض١ٕ اٟتَّ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو٣َُح٤َّ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا رَفٕ أَِخبََرنٔی َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج  أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ

 ٩ًَِ َّی اہللُ َزیُِس ب٩ُِ أَِس٥َ٠َ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َ٤ُِٟآَْٔ٘ٔن فٔی  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ رَٔجاَّّل ٩ِ٣ٔ ا ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٠ًََِیطٔ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   

٨ًَُِط َورَفٔ  ُٔوا  ٔ َتَد٠َّ زِو َِ ِٟ ٔلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  َد ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٥َ کَا٧ُوا إَٔذا ََخَ َّی اہللُ َوَس٠َّ َٖ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔسص٥ِٔ خًَٔل ٌَ ِ٘ حُوا ب٤َٔ

ُٔوا َوأََحبُّوا أَ  َِٟیطٔ َوَح٠َ ٔ ًَِتَذُروا إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ٔس٦َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ إٔذَا  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟت ََّل ًَ ٨َزَ َٓ ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي ِ٪ یُِح٤َُسوا ب٤َٔا 

َّٟذٔ  ٌَ َتِحَشبَنَّ ا ِٟ اَزةٕ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ًََٓل َتِحَشب٨ََُّض٥ِ ب٤َٔ ٠ُوا  ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي حُوَ٪ ب٤َٔا أََتِوا َویُحٔبُّوَ٪ أَِ٪ یُِح٤َُسوا ب٤َٔا   َذأب ی٩َ َيرِفَ

 نسح نب یلع ولحاین دمحم نب لہس یمیمت انب ایب رممی دمحم نب رفعج، زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری

ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ابمرک ںیم انمنیقف ںیم ےس ضعب ا ےس ےھت وج بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس زغفہ 

ےک ےئل ےلکن وت فہ ےھچیپ رہ ےئگ افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک الخػ ھٹیب اجےن ےس وخش وہےئ بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس فاسپ 

ں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذعمرت یک افر مسق ااھٹیئ افر اوہنں ےن اس ابت وک دنسپ ایک ہک اؿ یک رعتفی رشتفی الےئ وت اوہن
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( انزؽ وہیئ اےنپ ےئک رپ وخش وہےن فاےل ولوگں وک تم امگؿ رکف وج دنسپ رکےت ںیہ اس ابت
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وک ہک ایکن  

ت اک رعتفی یک اجےئ ا ےس اامعؽ رپ وج اوہنں ےن رس ااجنؾ ںیہن دےئ سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےکن ابرے ںیم ذعاب ےس اجن

 امگؿ ہن رکںی۔

نسح نب یلع ولحاین دمحم نب لہس یمیمت انب ایب رممی دمحم نب رفعج، زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل  :  رافی



 

 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2537    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل زہْر ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣یٜہ ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ  :  راوی

 ت ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٣٩٤زاو٪ حرض

ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ِبٔس اہللٔ َوا٠َّٟ ًَ ٕب َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ أَبٔی َحسَّ ٕس 

ٖٕ أَ  ِو ًَ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ََٜة أَ٪َّ ح٤َُِیَس ب٩َِ  َٟئ٩ِٔ کَاَ٪ ٠َ٣ُِی  ١ِ ُ٘ َٓ ًَبَّإض  ٔلَی اب٩ِٔ  ابٔطٔ إ ٍُ َٟٔبوَّ ٔ ا٢َ اذَِصِب یَا َرآ َٗ ِخبََرُظ أَ٪َّ ٣َزَِواَ٪ 

 َ٘ َٓ وَ٪  ٌُ ب٩ََّ أَِج٤َ ذَّ ٌَ ُ٨َٟ بّا  ذَّ ٌَ ١ِ ٣ُ ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي َح ب٤َٔا أَتَی َوأََحبَّ أَِ٪ یُِح٤ََس ب٤َٔا  ًَبَّإض ٣َا َل ک١ُُّ ا٣ِزٕٔئ ٨٣َّٔا رَفٔ ٔ اِْلیَةٔ ا٢َ اب٩ُِ  ٥ُِٜ َؤَٟضٔذظ

َّٟٔذی٩َ  َٚ ا ًَبَّإض َوإٔذِ أََخَذ اہللُ ٣ٔیَثا َٜٔتأب ث٥َُّ َتًَل اب٩ُِ  ٔ اِْلیَُة فٔی أَص١ِٔ اِل َِٟت صَٔذظ ٔ ٤ََّا أ٧ُِز ٨ُ٨َُّط ٨٠َّٟٔأض َوََّل  إ٧ٔ َٟتُبَیِّ َٜٔتاَب  أُوتُوا اِل

ًَبَّإض  ٔ اِْلیََة َوَتًَل اب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ  َتُِٜت٤ُو٧َطُ َصٔذظ َٗ ٠ُوا َو ٌَ ِٔ ٥َِٟ َي حُوَ٪ ب٤َٔا أََتِوا َویُٔحبُّوَ٪ أَِ٪ یُِح٤َُسوا ب٤َٔا  َّٟٔذی٩َ َيرِفَ ََّل َتِحَشبَنَّ ا

 َٓ  ٔ ِْرٔظ َِ ََٜت٤ُوُظ إٔیَّاُظ َوأَِخبَرُوُظ بٔ َٓ ٩ًَِ َطِیٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُض٥ِ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٟ َ ِس ًَبَّإض َسأ َٗ ُجوا  ِس أَِخبَرُوُظ ب٤َٔا  رَخَ َٗ أََرِوُظ أَِ٪ 

٨ِطُ  ًَ ُض٥ِ  َٟ َ حُوا ب٤َٔا أََتِوا ٩ِ٣ٔ ِٛٔت٤َا٧ٔض٥ِٔ إٔیَّاُظ ٣َا َسأ َِٟیطٔ َورَفٔ ٔ ٨ًَِطُ َواِسَتِح٤َُسوا بَٔذَٟٔک إ ُض٥ِ  َٟ َ  َسأ

ت کہ دیمح نب دبعارلنمح نب
مل
 توػ رمافؿ رضحت دیمح نب زریہ نب رحب، اہرفؿ نب دبعاہلل زریہ اجحج نب دمحم انب رججی، انب ایب 

دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےن اےنپ درابؿ ےس اہک اے راعف انب ابعس ےک اپس اجؤ افر وہک ہک ارگ مہ ںیم ےس رہ آدیم 

اےنپ ےئک وہےئ لمع رپ وخش وہ افر فہ اس ابت وک دنسپ رکے ہک اس یک رعتفی ا ےس لمع ںیم یک اجےئ وج اس ےن رس ااجنؾ ںیہن د ا 

 اےس ذعاب د ا اجےئ اگ رھپ وت مہ بس وک یہ ذعاب د ا اجےئ اگ وت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ہک اہمترا اس آتی ےس ایک قلعت وت
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 اکومں رپ وج اوہنں ےن رس ااجنؾ ںیہن د ے انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل افر دنسپ رکےت ںیہ اس ابت وک ہک اؿ یک رعتفی یک اجےئ ا ےس



 

 

ہنع ےن رفام ا یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم وپاھچ وت اوہنں ےن اس زیچ وک آپ ےس اپھچ ا افر اس ےک العفہ 

پ یلص اہلل ہیلع فملس وک اس ابت یک االطع دے دی دفرسی ابت یک ربخ دی رھپ ےلکن اس احؽ ںیم وخش وہےت وہےئ ہک اوہنں ےن آ

ےہ وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس وپیھچ یھت سپ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابت رپ رعتفی وک بلط ایک افر 

 ۔وج ابت اتبیئ افر آپ ےن اؿ ےس وج ابت وپیھچ اےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اپھچےن یک فہج ےس وخش وہےئ

ت کہ دیمح نب دبعارلنمح نب توػ رمافؿ رضحت  :  رافی
مل
زریہ نب رحب، اہرفؿ نب دبعاہلل زریہ اجحج نب دمحم انب رججی، انب ایب 

 دیمح نب دبعارلنمح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ااکحؾ اک ایبؿ انمنیقف یک افصت افر اؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2538    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسوز ب٩ ًا٣ز طٌبہ ب٩ ححاد ٗتاہ ابی نرضة حرضت ٗیص سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت  :  راوی

 ٤ًار رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َتازَ  َٗ  ٩ًَِ َِٟححَّأد  َبُة ب٩ُِ ا ٌِ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أَِسَوزُ ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َة 

ًَلٓٔیٕ أَ   ٔ ُت٥ِ فٔی أ٣َِز ٌِ َّٟٔذی َػ٨َ ٥ُِٜ َصَذا ا ٌَ إر أََرأَیُِت٥ِ َػ٨ٔی َّ٤ ٌَ ٔ َّی اہللُ ٠ُُِٗت ٟ َِٟی٥ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ًَضَٔسُظ إ َرأِّیا َرأَیُِت٤ُوُظ أَِو َطِیّئا 

 َ ٔل َضِسُظ إ ٌِ ٥ِ َي َٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َطِیّئا  َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ًَضَٔس إ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ُة أَِخ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٔ ٩ِٜٔ حَُذِي ّة َوَل َّٓ بََرنٔی ی ا٨َّٟأض کَا

 ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی أَِػَحابٔی اث ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا ٓٔیض٥ِٔ ث٤ََا٧َٔیْة ََّل ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ّ٘ ٔ ًَرَشَ ٨َ٣ُآ ٨َا 

ِٟدَٔیأن ث٤ََا٧ٔیَ  َِٟح١ُ٤َ فٔی َس٥ِّ ا َّی ی٠ََٔخ ا َِٟح٨ََّة َحً َبُة ٓٔیض٥ِٔ یَِسُخ٠ُوَ٪ ا ٌِ ا٢َ ُط َٗ ِى ٣َا  َٔ ٥َِٟ أَِح ْة  ٌَ بَِی٠َُة َوأَِرَب َُٜض٥ُ اٟسُّ ٔٔی  ْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ َتِٜ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ا اد نب اعرم ہبعش نب اجحج اتقہ ایب رضنة رضحت سیق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 رےتھک ںیہ وج آپ ےن رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اعمہلم ںیم اایتخر ےس اہک آپ اےنپ اس لمع ےک ابرے ںیم ایک راےئ

ہیلع ایک؟)ااکناسھت د ا( ایک فہ اہمتری اینپ راےئ یھت ےسج  م ےن اایتخر ایک  ا وکیئ ایسی زیچ یھت سج اک فدعہ  م ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 فدعہ ںیہن ایل اھت سج اک فدعہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ماؾ ولوگں ےس فملس ےن ایل اھت اوہنں ےن اہک ر اؽ اہلل ےن مہ ےس وکیئ ااسی

 ہن ایل وہ نکیل ذحہفی ےن ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ربخ دی ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمے احصہب یک رطػ وسنمب

 ہن وہں ےگ افر اہیں کت ہک افٹن  ایئ ےک انےک ںیم ولوگں ںیم ےس ابرہ آدیم انمقف ںیہ اؿ ںیم ےس آھٹ آدیم تنج ںیم دالخ



 

 

دالخ وہ اجےئ آگ اک ہلعش اؿ ںیم ےس آھٹ ےک ےئل اکیف وہاگ افر اچر ےک ابرے ںیم ےھجم  اد ںیہن راہ ہک ہبعش ےن اؿ ےک ابرے 

 ںیم ایک اہک۔

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت امعر ریض اہلل  اوبرکب نب ایب ہبیش، ا اد نب اعرم ہبعش نب اجحج اتقہ ایب رضنة رضحت سیق ےس :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2539    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

باز :  راوی  ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ ابی نرضہ حرضت ٗیص ب٩ً 

ث٨ََا ٣َُح٤َّ  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج

إر أََرأَیَِت َٗٔتاَل٥ُِٜ أََرأِّیا َرأَیُِت٤ُوظُ  َّ٤ ٌَ ٔ ٨َ٠ُِٗا ٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُباز َٗ  ٩ًَِ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ َتاَزَة  إٔ٪َّ اٟزَّأَِی یُِدٔلُئ َوُئؼیُب أَِو َٗ َٓ  

َِٟی٥ُِٜ َرُسو٢ُ اہللٔ ٔ ًَضَٔسُظ إ ِضّسا  ًَ  ٥ِ َٟ ٥َ َطِیّئا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ًَضَٔس إ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 َٗ ًٔی  ا٢َ إٔ٪َّ فٔی أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ّة َو َّٓ ٔلَی ا٨َّٟأض کَا َضِسُظ إ ٌِ ثَىٔی  ا٢َ َي ا٢َ َحسَّ َٗ َبُة َوأَِحٔشبُُط  ٌِ ُط

َِٟح٨ََّة َوََّل یَحُٔسوَ٪ رٔ ا ََّل یَِسُخ٠ُوَ٪ ا ّ٘ ٔ ًَرَشَ ٨َ٣ُآ ًٔی اث٨َِا  ا٢َ فٔی أ٣َُّ َٗ ا٢َ ٨َُُِسْر أَُراُظ  َٗ ُة َو َٔ َِٟح١ُ٤َ فٔی َس٥ِّ حَُذِي َّی ی٠ََٔخ ا یَحَضا َحً

َُٜض٥ُ اٟسُّ  ٔٔی ِٟدَٔیأن ث٤ََا٧َٔیْة ٨ِ٣ُٔض٥ِ َتِٜ َّی ی٨َُِح٥َ ٩ِ٣ٔ ُػُسورٔص٥ِٔ ا َتآٔض٥ِٔ َحً ِٛ اْد ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یَِوَضزُ فٔی أَ  بَِی٠َُة رٔسَ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ ایب رضنہ رضحت سیق نب ابعد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن امعر ےس رعض ایک

رایمؿ گنج( ںیم اینپ راےئ ےس رشتک یک یھت احالہکن راےئ ںیم اطخء یھب وہیت ےہ افر ایک  م ےن اےنپ اتقؽ )اعمفہی ف یلع ےک د

اک  دریگتس یھب  ا ہی وکیئ فدعہ اھت سج اک  م ےس ر اؽ اہلل ےن دہع ایل وہ اوہنں ےن اہک ر اؽ اہلل ےن مہ ےس وکیئ ااسی فدعہ ںیہن ایل سج

 وہ افر اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش ریمی اتم ںیم فدعہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ماؾ ولوگں ےس ہن ایل

ہبعش ےن اہک رافی ےن اہک ہک رضحت ذحہفی ےن دحثی ایبؿ یک افر دنغر ےن اہک ںیم یھب یہی ایخؽ رکات وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ں ےگ افر ہن یہ اس یک وخوبش اپںیئ ےگ اہیں کت ہک افٹن ےن رفام ا ریمی اتم ںیم ابرہ انمقف ا ےس ںیہ وج تنج ںیم دالخ ہن وہ

 ایئ ےک انہک ںیم دالخ وہ اجےئ اؿ ںیم ےس آھٹ ےک ےئل دہلیب )آگ اکہلعش( اکیف وہاگ وج اؿ ےک دنکوھں ےس اظرہ وہاگ اہیں 

 کت ہک اؿ یک اھچایتں وتڑ رک  لک اجےئ اگ۔



 

 

 نب رفعج، ہبعش، اتقدہ ایب رضنہ رضحت سیق نب ابعددمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، انب ینثم دمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2540    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ابواح٤س ٛوفی وٟیس ب٩ ج٤یٍ حرضت ابوكٔی١ :  راوی

ث٨ََا أَبُو اٟ ٍٕ َحسَّ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ُج٤َِی ث٨ََا ا ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس اِلُٜوفٔیُّ َحسَّ ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ کَاَ٪ بََِْن َرُج١ٕ َحسَّ َٗ ِی١ٔ  َٔ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ  لُّ

بَ  َ٘ ٌَ ِٟ ٥ِ کَاَ٪ أَِػَحاُب ا َٛ ا٢َ أَِنُظُسَک بٔاہللٔ  َ٘ َٓ ُف ٣َا یَُٜوُ٪ بََِْن ا٨َّٟأض  ٌِ َة َب َٔ َبةٔ َوبََِْن حَُذِي َ٘ ٌَ ِٟ ِو٦ُ ا َ٘ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔة 

 ُٛ إِٔ٪  َٓ ًَرَشَ  َة  ٌَ َُّض٥ِ أَِرَب ٨َّا ٧ُِدبَرُ أ٧َ ُٛ ا٢َ  َٗ ََٟک  َ ًَرَشَ أَِخبٔرُِظ إٔذِ َسأ ًَرَشَ َوأَِطَضُس بٔاہللٔ أَ٪َّ اثِىَِی  ِو٦ُ َخ٤َِشَة  َ٘ ِٟ ِس کَاَ٪ ا َ٘ َٓ ٨َِت ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

اُٟوا ٣َا  َٗ ًََذَر ثًََلثَّة  و٦ُ اِِلَِطَضازُ َو ُ٘ ٧َِیا َویَِو٦َ َي ٔ اٟسُّ َِٟحَیاة ْب ِ َؤَٟزُسؤٟطٔ فٔی ا ٨َا ٨َ٣ُازَٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ ٨ِ٣ُٔض٥ِ رَحِ ٌِ َّی َس٤ٔ َػل

 َٗ ٤َِٟاَئ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٤َََٓشی   ٕ ة ِس کَاَ٪ فٔی رَحَّ َٗ ِو٦ُ َو َ٘ ِٟ ٨َ٤ِٔ٠ًَا ب٤َٔا أََراَز ا ٥َ َوََّل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َوَجَس اہللُ  َٓ َِٟیطٔ أََحْس  ٔ ىٔی إ ِ٘ ٔ ًََٓل َيِشب ٠ٔی١ْ 

٨َُض٥ِ یَِو٣َئٔذٕ  ٌَ ٠َ َٓ وُظ  ُ٘ ِس َسَب َٗ ِو٣ّا  َٗ 

 نب عیمج رضحت اوبلیفط ےس رفاتی ےہ ہک الہ ہبقع ںیم ےس اکی آدیم افر رضحت ذحہفی ریض زریہ نب رحب، اوبادمح وکیف فدیل

 اہلل اعتٰیل ہنع ےک درایمؿ اعؾ ولوگں یک رطح ڑگھجا وہا وت اوہنں ےن اہک ںیم ںیہمت اہلل یک مسق داتی وہں ہک اتبؤ ااحصب ہبقع ےنتک ےھت

اہک آپ اؿ ےک  ااؽ اک وجاب دںی وج اوہنں ےن آپ ےس ایک ےہ رضحت )رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس( ولوگں ےن 

ںیم ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک مہ وک ربخ دی اجیت یھت ہک فہ وچدہ ےھت افر ارگ  م یھب اںیہن ںیم ےس وہ وت فہ دنپرہ وہ اجںیئ ےگ 

 یک زدنیگ ںیم اہلل افر اےکس ر اؽ ےک راضدنمی ےک ےئل اہجد اہلل وک وگاہ انب رک اتہک وہں ہک اؿ ںیم ےس ابرہ ا ےس ےھت وہنجں ےن داین

 ایک۔

 زریہ نب رحب، اوبادمح وکیف فدیل نب عیمج رضحت اوبلیفط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿانمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایب :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2541    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ًبنری ابی َقة ب٩ خاٟس ابی زبْر حرضت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ةُ ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا َُقَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ  ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ

٨ًَِطُ ٣َ  َّطُ یَُحمُّ  إ٧ٔ َٓ ٤َُِٟزارٔ  َة ا َة ث٨َٔیَّ ٨ٔیَّ ُس اٟثَّ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ َيِؼ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  کَاَ٪ ا حُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ ائٔی١َ  ٩ًَِ بَىٔی إرِٔسَ مَّ 

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟدزَِرٔد ث٥َُّ َتَتا٦َّ ا٨َّٟاُض  ٌَٔسَصا َخِی٨َُ٠ا َخِی١ُ بَىٔی ا ٢َ ٩ِ٣َ َػ ُط إَّٔلَّ أَوَّ َٟ ُٔوْر  ِِ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َ

أََتِی٨َ  َٓ  ٔ َِٟح١ٔ٤َ اِِلَِح٤َز ا٢َ َواہللٔ َِلَِ٪ أَٔجَس َػاحَٔب ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٟک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل رٔفِ  ِِ ا٢َ َيِشَت ٌَ ُط َت َٟ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ  اُظ 

َٟطُ  َّّٟة  ا٢َ َوکَاَ٪ َرُج١ْ ی٨َُِظُس َؿا َٗ رٔفَ لٔی َػاحٔب٥ُُِٜ  ِِ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َيِشَت ًَّٟٔی أََحبُّ إ  َؿا

 
ت 
ع

ر ی ایب رقة نب اخدل ایب زریب رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رمفی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع دیبع اہلل نب اعمذ 

 

ی

فملس ےن رفام ا وج ہینث ارملار اھگیٹ رپ ھڑوہ اگ اس ےک انگہ اس ےس ایس رطح متخ وہ اجںیئ ےگ سج رطح ینب ارسالیئ ےس اؿ ےک 

اس رپ ھڑےنھ فاال امہرا وسہشار ینعی ونب زخرج ےک وھگڑے ھڑوہ رھپ دفرسے ولگ ےکی دعب انگہ متخ وہےئ ےھت سپ بس ےس ےلہپ 

درگیے ھڑانھ رشفع وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م بس ےک بس شخب د ے ےئگ وہ  ااےئ رسخ افٹن فاےل آدیم ےک مہ اس 

ےن اہک اہلل یک مسق ارگ ںیم اینپ دشمگہ زیچ وک  ےک اپس ےئگ افر اس ےس اہک ولچ ر اؽ اہلل ریتے ےئل ترفغت بلط رکںی ےگ اس

احلص رکفں وت ہی ریمے زندکی اہمترے اسیھت یک ریمے ےئل ترفغت امےنگن ےس ز ادہ دنسپدیہ ےہ افر فہ آدیم اینپ دشمگہ زیچ 

 التش رک راہ اھت۔

ر ی ایب رقة نب اخدل ایب زریب رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض  :  رافی

 

ت ی
ع

 اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2542    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، َقہ ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا أَبُو اٟزُّ  ةُ َحسَّ ث٨ََا َُقَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ًَبِ و َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ا٢َ بَِْر َٗ سٔ اہللٔ 

٤ََِٟزارٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث ٣ُ  ٤َُِٟزارٔ أَِو ا َة ا ُس ث٨َٔیَّ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َيِؼ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ابٔیٌّ َٗ ا٢َ َوإَٔذا صَُو أَِْعَ َٗ َّطُ  اذٕ ََُِْر أ٧َ ٌَ

َٟطُ  ّة  َّٟ  َجاَئ َی٨ُِظُس َؿا

ث، رقہ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احر



 

 

 ارملار  ا رمار یک اھگیٹ رپ ھڑوہ اگ ابح  دحثی ابمرہک زگر یکچ ےہ افر اس ںیم ہی ےہ ہک فہ داہییت آ ا  ہیلع فملس ےن

 

ت ة

 

ب

 

اراشد رفام ا وج ب

 ۔وج اینپ دشمگہ زیچ وک التش رک راہ اھت

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، رقہ اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 فر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیمانمنیقف یک وتلصخؿ ا

     2543    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابونرض س٠امی٪ اب٩ ٣ِْرہ ثابت، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ُس٠َامِیَ  ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ کَاَ٪ ٨٣َّٔا َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َُِِْٟٔرةٔ  ُ٪ َوصَُو اب٩ُِ ا

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َة َوآ٢َ ٤ًَِٔزاَ٪ َوکَاَ٪ یَُِٜتُب َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟبَْقَ َ ا أ ِس ََقَ َٗ ارٔ  َّی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ا٨َّٟحَّ َٙ َصارٔبّا َحً ا٧َِل٠َ َٓ طٔ َوَس٥ََّ٠ 

َٟبَٔث أَِ٪  ٤َا  َٓ ًِحٔبُوا بٔطٔ 
ُ أ َٓ ٕس  ِس کَاَ٪ یَُِٜتُب ٤َُٟٔح٤َّ َٗ اُٟوا َصَذا  َٗ وُظ  ٌُ َٓ ا٢َ رَفَ َٗ َٜٔتأب  َٙ بٔأَص١ِٔ اِل ٔح وا َٟ َحرَفُ َٓ ُط ٓٔیض٥ِٔ  َ٘ َؼ٥َ اہللُ ٨ًُُ َٗ  

ًَازُوا  ًَلَی َوِجضَٔضا ث٥َُّ  ِس ٧ََبَذِتُط  َٗ أَِػَبَحِت اِِلَِرُق  َٓ َواَرِوُظ  َٓ ُط  ًَلَی َٟ ِس ٧ََبَذِتُط  َٗ أَِػَبَحِت اِِلَِرُق  َٓ َواَرِوُظ  َٓ ُط  َٟ وا  َحرَفُ َٓ

وُظ ٨ِ٣َبُ  ُٛ تََر َٓ ًَلَی َوِجضَٔضا  ِس ٧ََبَذِتطُ  َٗ أَِػَبَحِت اِِلَِرُق  َٓ َواَرِوُظ  َٓ َٟطُ  وا  َحرَفُ َٓ ًَازُوا   وّذاَوِجضَٔضا ث٥َُّ 

 امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ینب اجنر ںیم ےس اکی دمحم نب راعف اوبرضن امیلسؿ انب ریغمہ اثتب، رضحت اسن نب

ں آدیم ےن  ارة ارقبلہ افر آؽ رمعاؿ زپیھ وہیئ یھت افر فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےئل اھکل رکات اھت فہ اھبگ رک الچ ایگ اہی

ر فزنمتل یک افر ےنہک ےگل ہک ہی فہ آدیم ےہ وج دمحم یلص اہلل کت ہک الہ اتکب ےک اسھت اج رک لم ایگ سپ الہ اتکب ےن اس یک ڑبی دق

ہیلع فملس ےک ےئل اھکل رکات ےہ فہ وخش وہےئ وھتڑے یہ رعہص ےک دعب اہلل اعتیل ےن اس یک رگدؿ اںیہن ںیم وتڑ دی سپ اوہنں 

ےہ اوہنں ےن رھپ اس ےک ےئل ڑگاھ وھکدا ےن ڑگاھ وھکد رک اےس اپھچ د ا سپ بج حبص وہیئ وت داھکی ہک زنیم ےن اےس ابرہ کنیھپ د ا 

افر اےس دنف رکد ا نکیل حبص رھپ زنیم ےن اےس ابرہ اکنؽ رک کنیھپ د ا اوہنں ےن دفابرہ اس ےک ےئل ڑگاھ وھکدا افر اےس دنف رکد ا 

 سپ حبص رھپ زنیم ےن اےس اکنؽ رک ابرہ کنیھپ د ا اوہنں ےن اےس ایس رطح ابرہ اکنیھپ وہا وھچڑ د ا۔

 دمحم نب راعف اوبرضن امیلسؿ انب ریغمہ اثتب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 ایبؿ ںیم انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک

     2544    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، حٔؽ اب٩ ُیاث ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ىٔی اب٩َِ َُٔیإث  ٌِ ِْٔؽ َي ث٨ََا َح ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َُکَ ٕ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ِ اِِل

٤َِٟٔسی٨َٔة َصاَجِت رٔیْح َطٔسیَسْة َتکَا َب ا ا کَاَ٪ َُقِ َّ٤٠َ َٓ ٔس٦َ ٩ِ٣ٔ َسرَفٕ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ اہللٔ َػل ًَ زَ َٓ زُ أَِ٪ َتِس٩َٔٓ اٟزَّاَٛٔب 

َّی ا ًَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ْٙ ٔ إَٔذا ٨َ٣ُآ َٓ ٤َِٟٔسی٨ََة  ٔس٦َ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٕٙ ٔ ٔ اٟزِّیُح ٤َِٟٔؤت ٨َ٣ُآ ٌَٔثِت َصٔذظ ا٢َ بُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٔوی٥ْ ٩ِ٣ٔ ہللُ 

ِس ٣َاَت  َٗ ٨َ٤ُِٟآَْٔ٘ٔن   ا

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  اوبرکبی دمحم نب العء، صفح انب ایغث اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

فملس رفس ےس آےئ بج دمہنی ےک رقبی ےچنہپ وت آدنیھ اےنت زفر ےس یلچ رقبی اھت ہک  اار زنیم ںیم دسنھ اجےئ سپ ر اؽ اہلل 

انمنیقف ںیم یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی آدنیھ یسک انمقف یک ومت ےک ےئل یجیھب یئگ ےہ بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس دمہنی ےچنہپ وت 

 ےس اکی تہب ڑبا انمقف رم  اک اھت۔

 اوبرکبی دمحم نب العء، صفح انب ایغث اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف یک افصت افر اؿ ےک :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2545    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری ابو٣ح٤س نرض ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسٰی ی٤امی ًرک٣ہ حرضت ایاض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ًَبَّاُض ب٩ُِ  ثَىٔی  ٣َ َحسَّ ث٨ََا ًرِٔکٔ مٔیُّ َحسَّ ِٟامَیَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوَسی ا ٕس ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو ٣َُح٤َّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٔوی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ٔس ا ُة َحسَّ

 َٗ ٥َ َرُجًّل ٣َِوًُوکّا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ًُِس٧َا ٣َ َٗ ثَىٔی أَبٔی  ٠ُِت َواہللٔ ٣َا إَٔیاْض َحسَّ ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ُت یَٔسی  ٌِ َوَؿ َٓ ا٢َ 

 َ ٥ِ بٔأ ُٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََّل أُِخبٔرُ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  ٔ َرُجًّل أََطسَّ رَحًّ َِٟیِو٦ َٝ َرأَیُِت کَا ٔ َِٟ٘ٔیا٣َٔة َصَذی٨ِ ا ٨ِ٣ٔطُ یَِو٦َ ا َطسَّ رَحًّ

َیِْٔن َٟٔزُج٠َِْٔن حٔی٨َئٕٔذ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  اٟزَُّج٠َِْٔن اٟزَّاَٛٔبِْٔن  ِّٔ َ٘ ٤ُ ِٟ  ا

ابعس نب دبعامیظعل ةنعی اوبدمحم رضن نب دمحم نب ومٰیس امییم رکعہم رضحت ا اس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس 

ر یک ایعدت یک ےسج اخبر وہ راہ اھت ںیم ےن ریمے ابپ ےن دحثی رفاتی یک ہک مہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اکی امیب



 

 

 فملس ےن اانپ اہھت اس رپ راھک وت ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ےن آج کت یسک یھب آدیم وک اانت زیت اخبر ںیہن داھکی اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع

ہن دفں ہی دف آدیم ںیہ وج  اار وہ رک ہنم رفام ا ایک ںیم ںیہمت  ماتم ےک دؿ اس ےس ز ادہ رگؾ مسج فاےل آدیم ےک ابرے ںیم ربخ 

ریھپ رک اج رےہ ںیہ اؿ دف آدویمں ےک ابرے ںیم رفام ا وج اس فتق اظبرہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک ااحصب ںیم ےس )ےھجمس اجےت( 

 ےھت۔

 ٰیل ہنعابعس نب دبعامیظعل ةنعی اوبدمحم رضن نب دمحم نب ومٰیس امییم رکعہم رضحت ا اس ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2546    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ًبیساہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب ث٘فی ًبیساہلل ب٩  :  راوی

 ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  بٔی َطِیَبَة َحسَّ

 َ ث٨ََا ًُب فٔیَّ َحسَّ َ٘ ىٔی اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ًَِبُس ا َُٟط أَِخبََر٧َا  ُى  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ح و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِیُس اہللٔ 

ٌْٔرُ ا٨َّٟ  ٤َ٨َِْٔن َت َِ ِٟ ائَٔزةٔ بََِْن ا ٌَ ِٟ اةٔ ا ٤ََث١ٔ اٟظَّ َٛ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ ٣ََث١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔ ٣َزَّةّ  ٔيیِّ َػل ٔلَی صَٔذظ ٔ ٣َزَّّة َوإ ٔلَی صَٔذظ  إ

ب یفقث دیبع اہلل نب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دیبع اہلل دمحم نب ینثم، دبعاولاہ

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا انمقف یک اثمؽ اس رکبی یک رطح ےہ وج دف رویڑفں ےک درایمؿ امری 

 امری رھپیت ےہ یھبک اس رویڑ ںیم رچیت ےہ افر یھبک اس رویڑ ںیم۔

، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دیبعاہلل دمحم نب ینثم، دبعاولاہب یفقث دیبعاہلل نب انعف رضحت انب رمع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿانمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایب :   ابب

 انمنیقف یک وتلصخؿ افر اؿ ےک ااکحؾ ےک ایبؿ ںیم

     2547    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗاری ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ٧آٍ اض س٨س سے ب٬ی حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل  :  راوی



 

 

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٌٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ َبَة  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٩ًَِ یٕس َحسَّ  

ٔ ٣َزَّةّ  ٔ ٣َزَّّة َوفٔی صَٔذظ ا٢َ َترٔکُّ فٔی صَٔذظ َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح اقری ومٰیس نب ہبقع انعف اس دنس ےس یھب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ نکیل اس ںیم ےہ یھبک فہ اس دویار ںیم ئگ  آیت افر یھبک دفرسے رویڑ ںیم۔

 ب انب دبعارلنمح اقری ومٰیس نب ہبقع انعف اس دنس ےس یھب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، وقعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

 ؾ اک ایبؿانمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکح :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

     2548    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ اسحاٚ یحٌی ب٩ بْٜر ٣ِْرہ حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٙ َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح ٩ًَِ أَبٔی صُزَ َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّازٔ  ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ثَىٔی ا ٕ َحسَّ َِْٜر ُ یَِزَة ٨َا یَِحٌَی ب٩ُِ ب

 ٔ ِٟ٘ ٤ُْٔن َیِو٦َ ا ٔوی٥ُ اٟشَّ ٌَ ِٟ ِتٔی اٟزَُّج١ُ ا َیأ َٟ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  وَؿٕة ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌُ َیا٣َةٔ ََّل َیزُٔ٪ ٨ًَِٔس اہللٔ َج٨َاَح َب

َِٟ٘ٔیا٣َٔة َوِز٧ّا َُٟض٥ِ یَِو٦َ ا ًََٓل نُ٘ٔی٥ُ  ُؤا   اَِقَ

اوبرکب نب ااحسؼ ییحی نب ریکب ریغمہ زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  ماتم ےک دؿ تہب 

ا( سپ مہ وماٹ آدیم ال ا اجےئ اگ نکیل ً

 

ْزي
َ
ِ ف

 

ة

َ
اام َ
ْقِت 
ن
َؾ ا
ْ
ْم ن َ 
ُ
ه
لَ

ُم 
 

ُقِئ

 

ت

ا  َ َ

 

 اہلل ےک زندکی اس یک اچم ت ےک ر ےک رپ ےک ربارب یھب ہن وہیگ زپوھ ) ف

  ماتم ےک دؿ اؿ ےک ےئل وکیئ فزؿ اقمئ ہن رکںی ےگ۔

  اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ااحسؼ ییحی نب ریکب ریغمہ زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل :  رافی
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 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم
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اح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ یو٧ص ٓـی١ اب٩ ًیاق ٨٣ؼور ابزاہی٥، ًبیسہ س٤٠انی حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل  :  ویرا

 تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ىٔی اب٩َِ ًَٔیإق  ٌِ ِی١ْ َي ـَ ُٓ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ  ًَبٔیَسةَ َحسَّ  ٩ًَِ  ٩ًَِ  ٥َ ٤َ٠ِانٔیِّ  اٟشَّ

ُس أَِو  ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ا٢َ َجاَئ َحبِْر إ َٗ وزٕ  ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش الَی ی٤ُِٔشُک ًَ ٌَ أس٥ٔ إٔ٪َّ اہلَل َت َ٘ ِٟ  َیا أَبَا ا

 َ ٍٕ َواِِل ًَلَی إِٔػَب َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٤َاَوأت یَِو٦َ ا ٍٕ اٟشَّ ًَلَی إِٔػَب ََّری  ٤َِٟاَئ َواٟث ٍٕ َوا ًَلَی إِٔػَب َحَز  ِٟحَٔبا٢َ َواٟظَّ ٍٕ َوا ًَلَی إِٔػَب َرٔؿَْن 

 َّ ٔحَک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ٠٤َُِٟٔک  ٠٤َُِٟٔک أ٧ََا ا و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ َی َٓ ٍٕ ث٥َُّ َیُضزُّص٩َُّ  ًَلَی إِٔػَب  ٔٙ َِٟد٠ِ ٥َ َوَسائَٔز ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ا  ی اہللُ  ّبا ٤٣َّٔ حُّ ٌَ َت

 ِٟ ُتطُ یَِو٦َ ا ـَ ِب َٗ ا  ٌّ ٔ َواِِلَِرُق َج٤ٔی ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہلَل َح َٗ أَ َو٣َا  ُط ث٥َُّ ََقَ َٟ ا  ّ٘ َِٟحبِرُ َتِؼٔسي ا٢َ ا ٤َاَواُت ٣َِلؤیَّاْت َٗ َ٘ٔیا٣َٔة َواٟشَّ

وَ٪  ُٛ ا يُرِشٔ َّ٤ًَ الَی  ٌَ  بَٔی٤ٔی٨ٔطٔ ُسِبَحا٧َطُ َوَت

ویسن لیضف انب ایعض وصنمر اربامیہ، دیبعہ املسین رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ادمح نب دبعاہلل نب 

ہک اکی وہیدی اعمل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے دمحم  ا اہک اے اوبااقلمس ےب کش اہلل اعتیل 

افر زونیمں وک اکی ام یل رپ اہپڑفں افر دروتخں وک اکی ام یل رپ افر ڑچیک اکی ام یل رپ افر ابح    ماتم ےک دؿ آامسونں وک اکی ام یل رپ

 اسری ولخمؼ وک اکی ام یل رپ رھک ےل اگ رھپ اںیہن الہ رک رفامےئ اگ ںیم ابداشہ وہں ںیم ابداشہ وہں ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس
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افر  ماتم ےک دؿ اسری زںینیم اس یک  یھٹ ںیم وہں یگ افر آامسؿ اس ےک داںیئ اہھت ںیم ےٹپل وہےئ وہں ےگ اہلل اپک افر دنلب 

 ےہ اس زیچ ےس ےسج ہی رشمک رشکی رکےت ںیہ۔

 اہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنعادمح نب دبعاہلل نب ویسن لیضف انب ایعض وصنمر اربامیہ، دیبعہ املسین رضحت دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور :  راوی



 

 

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ   ٕ ٩ًَِ َجزٔیز ص٤َُا  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ لِٔکَ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٔ َحسَّ َِٟیُضوز ا٢َ َجاَئ َحبِْر ٩ِ٣ٔ ا َٗ ازٔ 

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ِس َرأَیُِت َر إ َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ ث٥َُّ َیُضزُّص٩َُّ َو َٟ ِی١ٕ َو ـَ ُٓ ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّی اہللُ  َػل ُسو٢َ اہللٔ َػل

 َٗ َٟطُ ث٥َُّ  ا  ّ٘ ا٢َ َتِؼٔسي َٗ ّبا ٤َٟٔا  حُّ ٌَ َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ َت ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿٔحَک َحً ٥َ َو٣َا ًَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔ َوَتًَل اِْلیَةَ  ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہللَ َح َٗ 

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ےہ ہک وہیدویں ںیم 

ر ح ذرک یک نکیل اس ںیم ہی ںیہن  ےس اکی اعمل ر اؽ اہلل یلص اہلل
کی غ
ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہا ابح  دحثی لیضف یک دحثی 

ےہ ہک رھپ اںیہن رحتک دے اگ افر ہی اہک ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ےتسنہ وہےئ داھکی اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع 

 افر اس یک دصتقی رکےت وہےئ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن آتی فملس یک ڈاڑںیھ اظرہ وہںیئگ اس یک ابت رپ بجعت

 دَقِْرـِ( قح دقرہ التفت رفامیئ۔
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 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر :  رافی
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 ٤ًز ب٩ حٔؽ اب٩ ُیاث ابی ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ حرضت ًبساہلل :  راوی

ث٨ََا ًُ  ٤َةَ َحسَّ َ٘ ٠ِ ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت إٔبَِزاصٔی٥َ َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ًَِبُس  ٤َزُ ب٩ُِ َح ا٢َ  َٗ وَُّل  ُ٘ َي

ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٜٔتأب إ ٤َاَوأت اہللٔ َجاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل أس٥ٔ إٔ٪َّ اہلَل ی٤ُِٔشُک اٟشَّ َ٘ ِٟ َیا أَبَا ا

و٢ُ  ُ٘ ٍٕ ث٥َُّ َي ًَلَی إِٔػَب  َٙ ٔ َِٟدًَلئ ٍٕ َوا ًَلَی إِٔػَب ََّری  َحَز َواٟث ٍٕ َواٟظَّ ًَلَی إِٔػَب ٍٕ َواِِلَِرٔؿَْن  ا٢َ ًَلَی إِٔػَب َٗ ٠٤َُِٟٔک  ٠٤َُِٟٔک أ٧ََا ا  أ٧ََا ا

َّی اہللُ أَیُِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔ رَفَ ِسرٔظ َٗ  َّٙ َسُروا اہلَل َح َٗ أَ َو٣َا  َّی بََسِت ٧ََوأجُذُظ ث٥َُّ ََقَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َؿٔحَک َحً   

رمع نب صفح انب ایغث ایب اشمع، اربامیہ، ہمقلع رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک الہ اتکب ںیم ےس اکی آدیم ےن یبن رکمی یلص 

رک رعض ایک اے اوباقمس ےب کش اہلل اعتیل آامسونں وک اکی ام یل رپ افر زونیمں وک اکی ام یل رپ اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ 

ؽ افر دروتخں افر ڑچیک وک اکی ام یل رپ افر ابح  ولخماقت وک اکی ام یل رپ رھک رک رفامےئ اگ ںیم ابداشہ وہں ںیم ابداشہ وہں ںیم ےن ر ا

َ  اہلل وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس
َ
فا اّلّل
ُ
ا دَقَر
َ
م
َ
ےسنہ اہیں کت ہک یکپ ڈاڑںیھ ابمرک اظرہ وہںیئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن )ف
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 رمع نب صفح انب ایغث ایب اشمع، اربامیہ، ہمقلع رضحت دبعاہلل :  رافی
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  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

     2552    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ یو٧ص، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طبیہ ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ابوَکیب ابو٣ٌاویہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩ خرش٦ ًیسٰی ب :  راوی

 جزیز

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ اََّل  َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ إٔبَِزاصٔی٥َ َو

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  ََُِْر أَ٪َّ فٔی  أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ  ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ث٨ََا َجزٔیْز ک٠ُُّ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ٔ ًَلَی إ  َٙ ٔ َِٟدًَلئ ٕ َوا َِٟیَص فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ٍٕ َو ًَلَی إِٔػَب ََّری  ٍٕ َواٟث ًَلَی إِٔػَب َحَز  ا َواٟظَّ ٌّ ٩ِٜٔ فٔی َحسٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َج٤ٔی ٍٕ َوَل یثٔطٔ ِػَب

ا٢َ  َٗ ّبا ٤َٟٔا  حُّ ٌَ َُٟط َت ا  ّ٘ ٕ َتِؼٔسي ٍٕ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ًَلَی إِٔػَب ِٟحَٔبا٢َ   َوا

اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، امثعؿ نب ایب ہیبش رجری، اؿ اانسد ےس یھب ہی 

ہک درتخ اکی ام یل رپ افر ڑچیک اکی ام یل رپ افر رجری یک دحثی ںیم ہی ںیہن ہک ابح  ولخماقت  دحثی رمفی ےہ نکیل اؿ ںیم ہی ےہ

اکی ام یل رپ نکیل اس یک دحثی ںیم اہپڑ اکی ام یل رپ افر رجری یک دحثی ںیم ہی ااضہف ےہ یھب ےہ ہک اس یک دصتقی رکےت وہےئ 

 ملس ےسنہ(۔افر اس یک ابت رپ بجعت رکےت وہےئ )آپ یلص اہلل ہیلع ف

 اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، امثعؿ نب ایب ہیبش رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿانمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک  :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

     2553    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب اب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ  ثَىٔی رَحِ وَُّل َوصِٕب  َحسَّ ُ٘ ٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة کَاَ٪ َي ٤َُِٟشیَّ ثَىٔی اب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص 



 

 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َو  الَی اِِلَِرَق یَِو٦َ ا ٌَ بُٔف اہللُ َتَباَرَک َوَت ِ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٤َاَئ بٔیَ َٗ ٤ٔی٨ٔطٔ ث٥َُّ یَِلؤی اٟشَّ

٠٤َُِٟٔک أَی٩َِ ٠٣ُُوُک اِِلَِرٔق  و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘  َي

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

ںیئ اہھت ےک اسھت ٹیپل ےل اگ رھپ رفامےئ اگ ںیم اہلل ابترک فاعتیل  ماتم ےک دؿ زنیم وک  یھٹ ںیم ےل ےل اگ افر آامسونں وک اےنپ دا

 ابداشہ وہں زنیم ےک ابداشہ اہکں ںیہ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

     2554    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ٤ًز ب٩ ح٤زہ سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔو حَ  ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َح٤ِزََة  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ سَّ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز   أَِخبََرنٔی 

زَّ َوَج١َّ  ًَ ٥َ یَِلؤی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل و٢ُ أ٧ََا  َٗ ُ٘ ِٟی٤ُِىَی ث٥َُّ َي ٔ ا َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ث٥َُّ َیأُِخُذص٩َُّ بَٔیٔسظ ٤َاَوأت یَِو٦َ ا اٟشَّ

٠٤َُِٟٔک  و٢ُ أ٧ََا ا ُ٘ ِّرُوَ٪ ث٥َُّ یَِلؤی اِِلََرٔؿَْن بٔٔظ٤َأٟطٔ ث٥َُّ َي َٜب ٤َُت ِٟ َِٟحبَّاُروَ٪ أَی٩َِ ا ٠٤َُِٟٔک أَی٩َِ ا ٤ُِٟ  ا َِٟحبَّاُروَ٪ أَی٩َِ ا ِّرُوَ٪ أَی٩َِ ا َٜب  َت

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رمع نب زمحہ اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ابداشہ فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ اہلل رب ازعلت آامسونں وک ٹیپل ےل اگ رھپ اںیہن اےنپ داںیئ اہھت ںیم ےل رک رفامےئ اگ ںیم 

وہں زفر فاےل ابداشہ اہکں ںیہ ةکت فاےل اہکں ںیہ رھپ زونیمں وک اےنپ ابںیئ اہھت ںیم ےل رک رفامےئ اگ ںیم ابداشہ وہں زفر فاےل 

 ابداشہ اہکں ںیہ ةکت فاےل اہکں ںیہ؟

  ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رمع نب زمحہ اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

     2555    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٌیس ب٩ ٨٣ؼور، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوحاز٦، حرضت ًبیساہلل ب٩ ٣٘ش٥س :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیسٔ  ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٕٔ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٔلَی َحسَّ َّطُ ٧ََوَز إ َش٥ٕ أ٧َ ِ٘  اہللٔ ب٩ِٔ ٣ٔ

ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُ  زَّ َوَج١َّ َس٤َاَواتٔطٔ َوأََر ًَ ًَ ا٢َ َیأُِخُذ اہللُ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٕ َیِحکٔی َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِی َٛ و٢ُ ٤ََز  ُ٘ َی َٓ ٔؿیطٔ بَٔیَسیِطٔ 

ٔ یَ  ٨ِٔ٤ِٟبَر ٔلَی ا َّی ٧ََوزُِت إ ٠٤َُِٟٔک َحً طُ َویَِبُشُلَضا أ٧ََا ا ٌَ بُٔف أََػابٔ ِ٘ ُٗو٢ُ أََساْٗٔم أ٧ََا اہللُ َوَي َ ِّی َِل ٔن َّی إ ١ٔ َطِیٕئ ٨ِ٣ُٔط َحً َٔ ُک ٩ِ٣ٔ أَِس َتََحَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   صَُو بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل

دیعس نب وصنمر، وقعیب انب دبعارلنمح اوباحزؾ، رضحت دیبع اہلل نب مسقم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

داھکی ہک فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ےسیک دحثی رفاتی رکےت ںیہ ہک اہلل رب ازعلت اےنپ آامسونں افر اینپ یک رطػ 

( زونیمں وک اےنپ اہوھتں ےس ڑکپے اگ وت رفامےئ اگ ںیم اہلل وہں افر آپ اینپ اویلگنں وک دنب رکےت افر وھکےتل ےھت )رھپ اہلل رفامےئ اگ

 ہک ںیم ےن ربنم یک رطػ داھکی وت اس ےک ےچی یک رطػ وکیئ زیچ رحتک رک ریہ یھت اہیں کت ہک ںیم ےن ںیم ابداشہ وہں اہیں کت

 اھجمس ہک فہ ر اؽ اہلل وک ےل رک رگ زپے اگ۔

 دیعس نب وصنمر، وقعیب انب دبعارلنمح اوباحزؾ، رضحت دیبعاہلل نب مسقم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  ماتم تنج افر منہج ےک اوحاؽ ےک ایبؿ ںیم

     2556    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٘ش٥ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہسٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦، ابی ًبیساہلل ب٩ ٣ :  راوی

٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ثَىٔی أَبٔی  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ا٢َ  َحسَّ َٗ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز  ًَ  ٩ًَِ َش٥ٕ  ِ٘ ٣ٔ

٠َیِ  ًَ َّی اہللُ  َّ َوَج١َّ َس٤َاَواتٔطٔ َوأََرٔؿیطٔ بَٔیَسیِطٔ ث٥َُّ ذَ َرأَیُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَز َِٟحبَّاُر  و٢ُ َیأُِخُذ ا ُ٘ ٔ َوصَُو َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا  ٥َ ََکَ طٔ َوَس٠َّ

وَب  ُ٘ ٌِ  ٧َِحَو َحٔسیٔث َي

ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ دیعس نب وصنمر، دبعازعلسینب ایب احزؾ، ایب دیبع اہلل نب مسقم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اہلل وک ربنم رپ ہی رفامےت وہےئ داھکی ہک ابجر رب ازعلت اےنپ آامسونں افر زونیمں وک اےنپ دفونں اہوھتں ےس ڑکپے اگ ابح  دحثی 

 ابمرہک زگر یکچ ےہ۔

 دیعس نب وصنمر، دبعازعلسینب ایب احزؾ، ایب دیبعاہلل نب مسقم رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ولخمؼ یک دیپاشئ یک ادتباء افر رضحت آدؾ یک دیپاشئ ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمولخمؼ یک دیپاشئ یک ادتباء افر رضحت آدؾ یک دیپاشئ ےک ایب

     2557    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رسیخ ب٩ یو٧ص ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، اس٤ٌی١ ب٩ ا٣یہ ایوب ب٩ خاٟس ًبساہلل ب٩ رآٍ  :  راوی

 ٣ولی ا٦ س٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ

ًَِبسٔ  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  ثَىٔی رُسَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی إِٔس٤َ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ اہللٔ 

ا٢َ أََخ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٍٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َرآ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب ب٩ِٔ َخأٟٕس  َة  َّ أ٣َُیَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی اہللُ 

 َٙ ِٟحَٔبا٢َ یَِو٦َ اِِلََحٔس َوَخ٠َ َٙ ٓٔیَضا ا ِبٔت َوَخ٠َ ُّرِبََة یَِو٦َ اٟشَّ زَّ َوَج١َّ اٟت ًَ َٙ اہللُ  ا٢َ َخ٠َ َ٘ َٓ َٙ بَٔیٔسی  َحَز یَِو٦َ أَّلث٨َِِْٔن َوَخ٠َ  اٟظَّ

 َ َٙ ا٨ُّٟوَر یَِو٦َ اِِل ًَلثَأئ َوَخ٠َ ٤َِٟرِکُوَظ َیِو٦َ اٟثُّ َس ا ٌِ ًَل٦ َب ٠َِیطٔ اٟشَّ ًَ َٙ آَز٦َ  َِٟد٤ٔیٔص َوَخ٠َ َوابَّ یَِو٦َ ا أئ َوبَثَّ ٓٔیَضا اٟسَّ ٌَ ِربٔ

 َ ٔل َِصٔ إ ٌَ ِٟ ٔة ٓامَٔی بََِْن ا ٌَ ُِٟح٤ُ ًَأت ا ٕة ٩ِ٣ٔ َسا ًَ ٙٔ فٔی آَٔخٔ َسا َِٟد٠ِ ةٔ فٔی آَٔخٔ ا ٌَ ِٟح٤ُُ َِصٔ ٩ِ٣ٔ یَِو٦ٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ ا َٗ ث٨ََا ی ا٠َِّٟی١ٔ  َحسَّ

٩ًَِ حَ  َُِْرُص٥ُِ  ٕؽ َو ِٔ إر َوإٔبَِزاصٔی٥ُ اب٩ُِ ب٨ِٔٔت َح َّ٤ًَ ُِٟحَشُِْن ب٩ُِ ًٔیَسی َوَسِض١ُ ب٩ُِ  ِٟبِٔشَلامٔیُّ َوصَُو ا َِٟحٔسیٔث ا  حَّإد بَٔضَذا ا

اعف ومیل اؾ ہملس رضحت رسجی نب ویسن اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی، اامسلیع نب اہیم اویب نب اخدل دبعاہلل نب ر

اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے اہھت وک ڑکپ رک اراشد رفام ا اہلل رب ازعلت ےن  یٹ وک ہتفہ ےک 

افر ونر وک دبھ  دؿ دیپا ایک افر اس ںیم اہپڑ اوتار ےک دؿ دیپا ےئک افر دروتخں وک ریپ ےک دؿ دیپا ایک افر ہمرفاہت لگنم ےک دؿ دیپا ےئک

ےک دؿ دیپا ایک افر رعمجات ےک دؿ زنیم ںیم وچاپےئ الیھپےئ افر آدؾ وک  ہعم ےک دؿ رصع ےک دعب ولخمؼ ںیم بس ےس آرخ ںیم 

  ہعم یک اساعت ںیم ےس آرخی استع رصع افر رات ےک درایمؿ دیپا رفام ا آےگ ایس دحثی یک اکی افر دنس ذرک یک ےہ۔

رفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی، الیعمس نب اہیم اویب نب اخدل دبعاہلل نب راعف ومیل اؾ ہملس رسجی نب ویسن اہ :  رافی

 رضحت اوبرہریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دفابرہ زدنہ ےئک اجےن افر  ماتم ےک دؿ زنیم تیفیک ےک ایبؿ ںیم



 

 

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دفابرہ زدنہ ےئک اجےن افر  ماتم ےک دؿ زنیم تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     2558    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، خاٟس ب٩ ٣د٠س ٣ح٤س ب٩ جٌرف ب٩ ابی ٛثْر ابوحاز٦، زی٨ار :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ٕ ثْٔر َٛ رَفٔ ب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ سٔ ب٩ِٔ َج ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر  َحسَّ

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  ٌِ اَئ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ًَرِفَ اَئ  ـَ ًَلَی أَِرٕق بَِی َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض یَِو٦َ ا ًَ ی اہللُ 

٥ْ٠ًََ ِٔلََحسٕ  َِٟیَص ٓٔیَضا  َػٔة ا٨َّٟقٔیِّ  ُْقِ َٛ 

ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم دمحم نب رفعج نب ایب ریثک اوباحزؾ، دانیررضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل

ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ ولوگں وک رسیخ املئ دیفسی رپ ااھٹ ا اجےئ اگ وج دیمے یک رفیٹ یک رطح وہیگ اس )زنیم( ںیم 

 یسک ےک ےئل العتم فاشنؿ ہن وہاگ۔

  نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اخدل نب دلخم دمحم نب رفعج نب ایب ریثک اوباحزؾ، دانیررضحت لہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دفابرہ زدنہ ےئک اجےن افر  ماتم ےک دؿ زنیم تیفیک ےک ایبؿ ںیم

     2559    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، زاؤز طٌيی، ٣رسوٚ، حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ َزاُوَز   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ َحسَّ ًَائ ُِٟت َرُسو٢َ ٩ِ  َ َِٟت َسأ ا َٗ َظَة 

٤َاَو  ٢ُ اِِلَِرُق ََُِْر اِِلَِرٔق َواٟشَّ َّ َوَج١َّ َیِو٦َ تَُبسَّ ًَز ِؤٟطٔ  َٗ  ٩ًَِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أَی٩َِ یَُٜوُ٪ ا٨َّٟاُض َیِو٣َئٕٔذ یَا اہللٔ َػل َٓ اُت 

انٔ  َ ًَلَی اَٟصِّ ا٢َ  َ٘ َٓ  َرُسو٢َ اہللٔ 

ہبیش، یلع نب رہسم، داؤد یبعش، ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص  اوبرکب نب ایب

 اس دؿ ہی زنیم دفرسی زنیم ےس
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دبؽ دی  اہلل ہیلع فملس ےس اہلل رب ازعلت ےک وقؽ َف

ےک قلعتم وپاھچ ایگ ہک اے اہلل ےک ر اؽ اس دؿ ولگ اہکں وہں ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا لپ رصا  اجےئ یگ افر آامسؿ



 

 

 رپ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، داؤد یبعش، ورسفؼ، رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الہ تنج یک امہمین ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 الہ تنج یک امہمین ےک ایبؿ ںیم

     2560    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابی ہًل٢ زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس رضی ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب٩ ٟیث، خاٟس ب٩ یزیس سٌیس ب٩  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َس  ثَىٔی َخأُٟس ب٩ُِ َیزٔیَس  ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ َزیِٔس َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صًَٔل٢ٕ 

ًََلأئ   ٩ًَِ ا٢َ َتُٜوُ٪ اِِلَِرُق یَ ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ِو٦َ ب٩ِٔ َيَشإر 

 َ رَفٔ ٧ُزَُّّل ِٔل ٥ِ ُخِبزََتطُ فٔی اٟشَّ ُٛ ُ أََحُس أ َٔ ٤َا یَِٜ َٛ  ٔ َِٟحبَّاُر بَٔیٔسظ ُؤَصا ا َٔ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ُخِبزَّة َواحَٔسّة یَِٜ َتَی َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا أ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّةٔ  ص١ِٔ ا

َِٟ٘ٔیا٣َ  َِٟح٨َّةٔ یَِو٦َ ا أس٥ٔ أَََّل أُِخبٔرَُک ب٨ُٔز٢ُٔ أَص١ِٔ ا َ٘ ِٟ ٠َِیَک أَبَا ا ًَ ا٢َ بَاَرَک اٟزَِّح٩ُ٤َ  َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ا٢َ َتُٜوُ٪ اِِلَِرُق ا َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ةٔ 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ٤َا  َٛ َّ  ُخِبزَّة َواحَٔسّة  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ث٥َُّ َؿحَٔک َحً َّی اہللُ  َِٟی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٨ََوَز إ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ی َػل

 َٗ اُٟوا َو٣َا َصَذا  َٗ ا٢َ إَٔزا٣ُُض٥ِ بَاََّل٦ُ َو٧ُوْ٪  َٗ ا٢َ بَلَی  َٗ ا٢َ أَََّل أُِخبٔرَُک بٔإَٔزا٣ٔض٥ِٔ  َٗ ٢َ ثَِوْر َو٧ُوْ٪ َیأِک١ُُ ٩ِ٣ٔ َزائَٔسةٔ ابََسِت ٧ََوأجُذُظ 

ا ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ بٔٔسص٤َٔا َسِب َٛ 

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اخدل نب سیدی دیعس نب ایب الہؽ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

اکی رفیٹ وہ اجےئ یگ اہلل رب ازعلت اےس اےنپ دتس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ زنیم 

دقرت ےس افرپ ےچی رک دے اگ الہ تنج یک امہمین ےک ےئل اسیج ہک  م ںیم ےس وکیئ رفس ںیم اینپ رفیٹ وک اٹل ٹلپ اتیل ےہ اےنت ںیم 

ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک  وہید ںیم ےس اکی آدیم ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اہلل یک ربںیتک وہں اے اوبااقلمس

 ماتم ےک دؿ الہ تنج یک امہمین ےک ابرے ںیم ربخ ہن دفں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ویکں ںیہن اس ےن رعض ایک زنیم 

ی رطػ دھکی رک ےسنہ اکی رفیٹ وہ اجےئ یگ اسیج ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اھت رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہر



 

 

اہیں کت ہک آپ یک ڈاڑںیھ ابمرک اظرہ وہ ںیئگ اس ےن اہک ںیم آپ وک )الہ تنج ےک( اسنل یک ربخ ہن دفں آپ ےن رفام ا ویکں 

ںیہن اس ےن رعض ایک اؿ اک اسنل اب، الؾ افر ونؿ وہاگ احصہب ےن اہک ہی ایک ےہ اس ےن اہک ک ل افر یلھچم نج ےک ےجیلک ےک ڑکٹے ںیم 

 رتس سہار آدیم اھکںیئ ےگ۔ ےس

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، اخدل نب سیدی دیعس نب ایب الہؽ زدی نب املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف یک افص :   ابب

 الہ تنج یک امہمین ےک ایبؿ ںیم

     2561    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، َقہ ٣ح٤س ب٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحارٔثٔیُّ حَ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ْس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ةُ َحسَّ ث٨ََا َُقَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا سَّ

ًَلَی َهِضزَٔصا یَُضوزٔیٌّ إَّٔلَّ أَِس   َٙ ٥ِ یَِب َٟ  ٔ َِٟیُضوز ْة ٩ِ٣ٔ ا ًَرَشَ ىٔی  ٌَ ِو َتاَب َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٥َ٠َ َػل

بیبح احریث، اخدل نب احرث، رقہ دمحم نب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن  ییحی نب

 رفام ا ارگ وہید ںیم ےس دس )اعمل( ریمی اابتع رک ےتیل وت زنیم رپ وکیئ وہیدی یھب املسمؿ وہےئ ریغب ہن راتہ۔

 رث، رقہ دمحم نب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب بیبح احریث، اخدل نب اح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... وہیدویں اک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ افر اہلل زعفلج ےک وقؾ

 ااکحؾ اک ایبؿ انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک :   ابب

  ںیہ ےک ایبؿ ںیموہیدویں اک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ افر اہلل زعفلج ےک وقؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپےتھچ

     2562    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ حرضت ًبساہلل٤ًز ب٩ حٔؽ اب٩ ُیاث ابی اً :  راوی

 ًَ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثَىٔی إٔبَِزاصٔی٥ُ  ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ِٔٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ بَِی٤َ٨َا أ٧ََا َحسَّ َٗ ًَِبسٔ اہللٔ   ٩ِ

 ٔ ٥َ ف ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٕف أ٣َِٔشی ٣َ ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ ا٢َ َب َ٘ َٓ  ٔ َِٟیُضوز ًَٔشیٕب إٔذِ ٣َزَّ ب٨َٔرَفٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلَی  ْٜٔئ  ٕث َوصَُو ٣ُتَّ ی رَحِ



 

 

ا٦َ  َ٘ َٓ اُٟوا َس٠ُوُظ  َ٘ َٓ صُو٧َُط  ب٥ُُِٜ٠ٔ بَٔظِیٕئ َترِکَ ِ٘ َِٟیطٔ ََّل َيِشَت ٔ اُٟوا ٣َا َراب٥َُِٜ إ َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزُّؤح  َ َس٠ُوُظ  َشأ َٓ ُض٥ِ  ـُ ٌِ َِٟیطٔ َب ٔ ٩ًَِ اٟزُّوحٔ إ َٟطُ 

َٟیِ  ٔ َّطُ یُووَی إ ٤ِٔ٠ُت أ٧َ ٌَ َٓ ٠َِیطٔ َطِیّئا  ًَ ٥ِ٠َ یَزُزَّ  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ََٜت ا٨َّٟٔيیُّ َػل أَِس َٓ ا٢َ  َِٟووُِی َٗ ا ٧َز٢ََ ا َّ٤٠َ َٓ ٤ُِت ٣َکَانٔی  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 

١ُِٗ اٟزُّوُح ٩ِ٣ٔ أ٣َِ  ٩ًَِ اٟزُّوحٔ  ا٢َ َوَيِشأَُٟو٧ََک  ٠ٔیًّل َٗ َٗ ٥ٔ٠ِ إَّٔلَّ  ٌٔ ِٟ ِّی َو٣َا أُوتٔیُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٔ َرب  ز

رمع نب صفح انب ایغث ایب اشمع، اربامیہ، ہمقلع رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی دہعف ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ 

 رےہ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک اکی اکی تیھک ںیم لچ راہ اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی زکلی ےس اہسرا ےتیل وہےئ لچ

وہیدی یک امجتع ےک اپس ےس زگر وہا وت اوہنں ےن اکی دفرسے ےس اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپوھچ 

ںیہمت انوگار زگرے  اوہنں ےن اہک ںیہمت اس ابرے ںیم ایک ہبش ےہ ںیہک ااسی ہن وہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس  م وک ااسی وجاب دںی وج

اوہنں ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس وپوھچ اؿ ںیم ےس ھچک ےن ڑھکے وہ رک آپ ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک سپ یبن یلص 

اہلل ہیلع فملس اخومش وہ ےئگ افر اںیہن اس ابرے ںیم وکیئ وجاب ہن د ا سپ ےھجم ولعمؾ وہایگ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ فیح 
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ا( فہ آپ ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام 
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َ
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ِ
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ُ

 

ِب ئ

 

ب

ف
ُ
دںی رفح ریمے رب ےک أ

 مکح ےس ےہ افر ںیہمت مک ملع اطع ایک ایگ ےہ۔

 رمع نب صفح انب ایغث ایب اشمع، اربامیہ، ہمقلع رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ :   ابب

  ںیہ ےک ایبؿ ںیموہیدویں اک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ افر اہلل زعفلج ےک وقؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپےتھچ
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وٛیٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ًلی ب٩ خرش٦ ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ  :  راوی

 ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ًبساہلل

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس َِٟح٨ِ  َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا َولٔیُّ َو

ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ ٤ََة  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  اََّل أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص لِٔکَ َٗ  ٕ ٦ ٍَ َخرِشَ ٨ُِت أ٣َِٔشی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  

٤َِٟٔسی٨َةٔ ب٨َٔحِ  ٕث بٔا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی رَحِ ًَ َّی اہللُ  ٥ٔ٠ٌِٔ إَّٔلَّ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٟ ٍٕ َو٣َا أُوتٔیُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ا ٕؽ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َوٛٔی ِٔ ٔ َحٔسیٔث َح و

 ٕ ٦ ٠ٔیًّل َوفٔی َحٔسیٔث ًٔیَسی ب٩ِٔ یُو٧َُص َو٣َا أُوتُوا ٩ِ٣ٔ رَٔوایَةٔ اب٩ِٔ َخرِشَ َٗ 



 

 

نب ویسن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یلع نب رشخؾ ٰیسیع

رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی یک اکی یتیھک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ لچ راہ اھت ابح  دحثی صفح یک دحثی 

ا 
َ
م
َ
ا افر ٰیسیع نب ویسن یک دحثی ںیم ف

ً
ِت ل
قَل
ا 
َ
 ا ےہ۔ یک رطح ےہ اہتبل فعیک یک دحثی ںیم ِإّل

ُ

 

فن
ُ
 أ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، اشمع، اربامیہ، ہمقلع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع رضحت دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  ںیہ ےک ایبؿ ںیموہیدویں اک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ افر اہلل زعفلج ےک وقؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپےتھچ

     2564    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس اطخ ًبساہلل ب٩ ازریص ا٤ًع، ًبساہلل ب٩ ٣زوہ ٣رسوٚ، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًََِع َیزِؤیطٔ  َ ُت اِِل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ إِٔزرٔیَص َي ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ث٨ََا أَبُو َس ٩ًَِ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣ُزََّة 

ًَٔشیٕب ث٥َُّ ٣َرِسُ  ًَلَی   ُ أ َّٛ ٥َ فٔی ٧َِد١ٕ یََتَو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ٩ًَِ  و َذََکَ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ 

٠ٔیًّل  َٗ ٥ٔ٠ِ إَّٔلَّ  ٌٔ ِٟ ا٢َ فٔی رَٔوایَتٔطٔ َو٣َا أُوتٔیُت٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٤ًَِٔع َو َ  اِِل

اہلل نب ادرسی اشمع، دبعاہلل نب رمفہ ورسفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوبدیعس اجش دبع
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 ہیلع فملس وجھکرفں ےک ابغ ںیم اکی زکلی رپ کی اگلےئ وہےئ ےھت ابح  دحثی ایس رطح ےہ اہتبل اس ںیم یھب )ف

ِ
م

ْ ل

ا( ےہ۔
ً
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قَل
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َ
 ِإّل

 اوبدیعس اجش دبعاہلل نب ادرسی اشمع، دبعاہلل نب رمفہ ورسفؼ، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ افر اہلل زعفلج ےک وقؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپےتھچ ںیہ ےک ایبؿ ںیموہیدویں اک یبن یلص 

     2565    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی ؿهی ٣رسوٚ، حرضت خباب رضی اہلل تٌالٰی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ًبساہلل ب٩ سٌیس اطخ ًبساہلل وٛیٍ، ا٤ًع، ا :  راوی

 ٨ًہ

اََّل َحسَّ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َوا٠َّٟ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َس ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی



 

 

٩ًَِ َخبَّإب   ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ َّی َتٜرُِفَ اٟ َیَک َحً ـٔ ِٗ ٩َِٟ أَ ا٢َ لٔی  َ٘ َٓ اَؿاُظ  َ٘ أََتِیُتطُ أََت َٓ أؾ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ َزی٩ِْ  ٌَ ِٟ ًَلَی ا ا٢َ کَاَ٪ لٔی  َٗ

وْث ٩ِ٣ٔ  ٌُ ٤َِب َٟ ِّی  ٔن ا٢َ َوإ َٗ َث  ٌَ َّی َت٤ُوَت ث٥َُّ تُِب ٕس َحً رُفَ ب٤َُٔح٤َّ ِٛ ٩َِٟ أَ ِّی  ٔن ُط إ َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٕس  ٔس اب٤َُٔح٤َّ ٌِ یَک إَٔذا  َب ـٔ ِٗ َٖ أَ َشِو َٓ ٤َِِٟؤت 

رَفَ  َٛ َّٟٔذی  أَیَِت ا ٔ اِْلیَُة أرََفَ َِٟت صَٔذظ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ًَُِع  َ ا٢َ اِِل َٗ َذا  َٛ  ٍْ ا٢َ َوٛٔی َٗ َٟٕس  ٔلَی ٣َا٢ٕ َوَو ُت إ ٌِ ا٢َ َِلُوَتَْنَّ َرَج َٗ  بٔآَیات٨َٔا َو

ّزا ِؤٟطٔ َوَیأِتٔی٨َا رَفِ َٗ ٔلَی  َّٟسا إ  ٣َاَّّل َوَو

ی، ورسفؼ، رضحت ابخب، ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی اوبرکب 

ج

 

ض

نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب دیعس اجش، دبع اہلل، فعیک، اشمع، ایب 

ےہ ہک اعص نب فالئ رپ ریما رقض اھت سپ ںیم اس ےک اپس آ ا افر اس ےس رقض اک اطمہبل ایک وت اس ےن اہک ںیم رہزگ اہمترا رقض 

 م دمحم اک ااکنر رکف وت ںیم ےن اس ےس اہک رہزگ ںیہن ںیم دمحم ےک اسھت رفک ہن رکفں اگ اہیں کت ہک وت رم اداء ںیہن رکفںگاا اہیں کت ہک 

د اجےئ رھپ دفابرہ زدنہ ایک اجےئ اس ےن اہک ںیم ومت ےک دعب دفابرہ زدنہ ایک اجؤں اگ وت ریتا رقض اداء رک دفں اگ بج ںیم امؽ افر افال
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ا ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس آدیم وک داھکی ےہ سج ےن امہری آ ات اک ااکنر ایک افر اہک
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 ہک ےھجم رضفر م

رضلفر امؽ افر افالد اطع یک اجےئ یگ ایک فہ بیغ رپ علطم وہایگ ےہ  ا اس ےن رنمح ےک اپس ےس وکیئ فدعہ ےل ایل ےہ رہزگ ںیہن اب

رقنعبی مہ ھکل ںیل ےگ وج فہ اتہک ےہ افر مہ اس ےک ےئل ذعاب وک وطلی رکدںی ےگ افر مہ اس ےک وقؽ ےک فارث ںیہ افر امہرے 

 اپس االیک آےئ اگ۔

ی ورسفؼ، رضحت ابخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ج

 

ض

 اوبرکب نب ایب ہبیش دبعاہلل نب دیعس اجش دبعاہلل فعیک، اشمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ںیمیلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم  ااؽ افر اہلل زعفلج ےک وقؾ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفح ےک ابرے ںیم وپےتھچ ںیہ ےک ایبؿ وہیدویں اک یبن 

     2566    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوَکیب ابو٣ٌاویہ اب٩ ٤٧ْر، ابواسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ جزیز، اب :  راوی

 ُٙ ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز ح و  َحسَّ

ضُ  َیاُ٪ ک٠ُُّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ِی٨ّا فٔی َحسَّ َٗ ٨ُِت  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٍٕ َوفٔی َحٔسیٔث َجزٔیز ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث َوٛٔی ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل  ٥ِ

اَؿاظُ  َ٘ أََتِیُتطُ أََت َٓ ٤ًًََّل  أؾ ب٩ِٔ َوائ١ٕٔ  ٌَ ٠ِٔ٤ُت ٠ِٟٔ ٌَ َٓ َِٟحاص٠ٔٔیَّةٔ   ا

رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل  اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، اوبااحسؼ نب اربامیہ رجری، انب ایب



 

 

اس ںیم ہی ےہ ہک رضحت ابخب ےتہک ںیہ ہک ںیم زامہن اجتیلہ ںیم ولاہر اھت سپ ںیم اعص نب فالئ ےک ےئل اکؾ ایک رکات اھت رھپ ںیم اس 

 ےک اپس اقتاض رکےن ےک ےئل آ ا۔

 احسؼ نب اربامیہ رجری، انب ایب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، اوبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اہلل زعفلج ےک وقؽ اہلل اںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وموجدیگ ںیم ذعاب ہن دے اگ

 ؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف یک افصت افر ا :   ابب

 اہلل زعفلج ےک وقؽ اہلل اںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وموجدیگ ںیم ذعاب ہن دے اگ ےک ایبؿ ںیم

     2567    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری طٌبہ، ًبساٟح٤یس زیاز حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب :  راوی

 ٔ َِٟح٤ٔیٔس اٟزِّیَاز ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ وَُّل َحسَّ ُ٘ ٍَ أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي َُّط َس٤ٔ یِّ أ٧َ

 ِٟ ا٢َ أَبُو َجِض١ٕ ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ کَاَ٪ َصَذا صَُو ا َِٟت َٗ ٨َزَ َٓ َذإب أَٟٔی٥ٕ  ٌَ ٤َأئ أَِو ائِت٨َٔا بٔ ٠َِی٨َا حَٔحاَرّة ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ أ٣َِرٔطِ  َٓ َّٙ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسَٔک  َح

َُٟض٥ِ أَ  وَ٪ َو٣َا  رٔفُ ِِ بَُض٥ِ َوص٥ُِ َيِشَت ذِّ ٌَ بَُض٥ِ َوأ٧ََِت ٓٔیض٥ِٔ َو٣َا کَاَ٪ اہللُ ٣ُ ذِّ ٌَ بَُض٥ِ اہللَُو٣َا کَاَ٪ اہللُ ٟٔیُ ذِّ ٌَ ٩ًَِ َّلَّ ُي وَ٪   َوص٥ُِ َيُؼسُّ

ٔلَی آَٔخٔ اِْلَیةٔ  ا٦ٔ إ ََِٟحَ ٤َِِٟشحٔٔس ا  ا

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ہبعش، دبعادیمحل ز اد رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبلہج 

امسؿ ےس رھتپفں یک ابرش رباس  ا وکیئ دردانک ذعاب ےل آ وت ےن اہک اے اہلل ارگ ہی ریتی رطػ ےس قح ےہ وت رھپ امہرے افرپ آ
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( انزؽ وہیئ ہک بج کت آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ںیم وموجد ںیہ اہلل اںیہن ذعاب ہن دے اگ افر ہن یہ اہلل اںیہن ذعاب ا
ِ
اؾ
َ
 َ

ْ

ْل

 دےنی فاال ےہ اس احؽ ںیم ہک فہ ششخب امےتگن وہں افر ایک فہج ےہ ہک اہلل اںیہن ذعاب ہن دے احالہکن فہ دجسم رحاؾ ےس رفےتک ںیہ۔

  نب اعمذ ةنعی ہبعش، دبعادیمحل ز اد رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل رب ازعلت ےک وقؽ رہزگ ںیہن ےب کش ااسنؿ اہتبل رس یشک رکات ےہ ےک ایبؿ ںیم



 

 

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اہلل رب ازعلت ےک وقؽ رہزگ ںیہن ےب کش ااسنؿ اہتبل رس یشک رکات ےہ ےک ایبؿ ںیم

     2568    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بی ہ٨س ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز ابی نٌی٥ اب٩ ا :  راوی

 ٩ًَِ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا اََّل َحسَّ َٗ ِیٔسیُّ  َ٘ ِٟ ًِلَی ا َ ًَِبسٔ اِِل ُس ب٩ُِ  اذٕ َو٣َُح٤َّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ  َحسَّ ِی٥ُ ب٩ُِ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ٌَ ثَىٔی نُ أَبٔیطٔ َحسَّ

٩ًَِ أَبٔی صُزَ   ٕ ٔت أَبٔی َحاز٦ٔ ا٢َ َواًٟلَّ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ َٓ٘ٔی١َ َن ا٢َ  َٗ  ٥ِ ُٛ ٔ ْس َوِجَضطُ بََِْن أَِهُضز ُ ٣َُح٤َّ رفِّ ٌَ ا٢َ أَبُو َجِض١ٕ ص١َِ يُ َٗ ا٢َ  َٗ َّی  یَِزَة  ز ٌُ ِٟ َوا

 َ َت أ َٓ ا٢َ  َٗ َُّرأب  ٪َّ َوِجَضُط فٔی اٟت َ ًَرفِّ ُ بَتٔطٔ أَِو َِل َٗ ًَلَی َر ١ُ َذَٟٔک َِلَكَأَ٪َّ  ٌَ ِٔ ٥َ َوصَُو َٟئ٩ِٔ َرأَیُِتُط َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ٔ قٔی ب ًَ٘ٔبَِیطٔ َوَیتَّ ًَلَی  حَٔئُض٥ِ ٨ِ٣ُٔط إَّٔلَّ َوصَُو ی٨َُُِٜؽ  َٓ ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ بَتٔطٔ  َٗ ًَلَی َر ٥َ َٟٔیَلأَ  ًَ ِّی َز ا٢َ إٔ٪َّ ُيَؼل َ٘ َٓ ََٟک  ُط ٣َا  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ا٢َ  َٗ َیَسیِطٔ 

 َٟ ِو َز٧َا ٣ٔىِّی ََّلِخ بَِیىٔی َوبَِی٨َُط  َٟ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا ٩ِ٣ٔ ٧َإر َوَصِوَّّل َوأَِج٨َٔحّة  ّٗ ٤ًََِٟلئَُٜٔة َد٨َِس ِتُط ا َٔ َتَل

زَّ َوَج١َّ ََّل ٧َِسرٔی فٔی َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة أَِو َطیِ  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ا٢َ  َٗ ّوا  ـِ ّوا ًُ ـِ ىَی ًُ ِِ ََٟیِلغَی أَِ٪ َرآُظ اِسَت طُ لَِکَّ إٔ٪َّ اِْلِٔنَشاَ٪  َِ ْئ ب٠ََ

ُِٟضَسی أَِو أ٣ََ  ًَلَی ا َّی أََرأَیَِت إِٔ٪ کَاَ٪  ًَِبّسا إَٔذا َػل َّٟٔذی َی٨َِهی  ٔلَی َربَِّک اٟزُِّجَعی أََرأَیَِت ا َّی إٔ٪َّ إ َب َوَتَول ذَّ َٛ َوی أََرأَیَِت إِٔ٪  ِ٘ َز بٔاٟتَّ

ىٔی أَ  ٌِ ا بٔا٨َّٟأػَیٔة ٧َأػَیٕة کَاذٔبَٕة َخ َي ٌّ َٔ ٨َِش َٟ ٥ِ ی٨ََِتطٔ  َٟ َٟئ٩ِٔ  ٥ِ٠َ بٔأَ٪َّ اہلَل َیَزی لَِکَّ  ٌِ ٥ِ َي َٟ َُ بَا َجِض١ٕ أَ َُ ٧َازَٔیُط َس٨َِس ٠َِیِس َٓ اكَٔئٕة 

 ٔ ا٢َ َوأ٣َََزُظ ب َٗ ُط َزاَز ًُبَِیُس اہللٔ فٔی َحٔسیثٔطٔ  ٌِ ِو٣َطُ اٟزَّبَا٧َٔیَة لَِکَّ ََّل تُٔل َٗ ىٔی  ٌِ َُ ٧َازٔیَُط َي ٠َِیِس َٓ ًِلَی  َ ًَِبٔس اِِل  ٤َا أ٣َََزُظ بٔطٔ َوَزاَز اب٩ُِ 

 دیبع اہلل نب اعمذ دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ایب میعن انب ایب دنہ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبلہج

نیم رپ رےتھک ںیہ اےس اہک ایگ اہں وت اس ےن اہک الت افر زعی یک مسق ارگ ںیم ےن اںیہن ااسی ےن اہک ایک دمحم اہمترے اسےنم اانپ رہچہ ز

 رکےت داھکی وت اؿ یک رگدؿ )اعمذ اہلل( رفدن دفں اگ  ا اؿ اک رہچہ  یٹ ںیم المؤں اگ سپ فہ ر اؽ اہلل ےک اپس آ ا افر آپ یلص اہلل ہیلع

فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رگدؿ وک رفدنے بج فہ آپ ےک رقبی وہےن اگل وت فملس امنز اداء رک رےہ ےھت اس ارادہ ےس ہک 

ے ااچکن اینپ ازیویں رپ فاسپ ولٹ آ ا افر اےنپ دفونں اہوھتں ےس یسک زیچ ےس چب راہ اھت سپ اےس اہک ایگ ےھجت ایک وہا وت اس ےن اہک ریم

ہلل ےن رفام ا ارگ فہ ھجم ےس رقبی وہات وت رفےتش اس اک اکی اکی افر اؿ ےک درایمؿ آگ یک دنخؼ یھت وہؽ افر ابزف ےھت وت ر اؽ ا

وضع ونچ ڈاےتل سپ اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات انزؽ رفامںیئ رافی اتہک ےہ مہ ںیہن اجےتن ہک ہی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

اِ  ا ِإّؿَ اْلٔ
َ
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َی( ہنع یک دحثی ںیم ےہ  ا ںیمہ یسک افر رطہقی ےس یچنہپ ےہ آ ات )َک
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رہزگ ںیہن ےب کش ااسنؿ اہتبل رسیشک رکات ےہ اس ےن اےنپ آپ وک ینغتسم ھجمس ایل ےہ ےب کش ریتے رپفرداگر یک رطػ یہ ولانٹ 

اایتخر   ایخؽ ےہ ہک ارگ فہ دہاتی رپ وہات  ا وقتیےہ ایک آپ ےن اس وک داھکی ےہ وج دنبے وک رفاتک ےہ بج فہ امنز زپاتھ ےہ ایک



 

 

وت مہ انیقی رکےن اک مکح داتی ایک ایخؽ ےہ ارگ فہ الٹھجےئ افر ھٹیپ ریھپے ایک فہ ںیہن اجاتن ہک اہلل دھکی راہ ےہ رہزگ ںیہن ارگ فہ ابز ہن آ ا 

اگر ےہ سپ اچےئہ ہک فہ اےنپ دمداگرفں وک اکپرے رقنعبی  اےس اشیپین ےک ابولں ےس ڑکپ رک ںیچنیھک ےگ ایسی اشیپین وج وھجیٹ افر انگہ

مہ یھب رفوتشں وک البںیئ ےگ رہزگ ںیہن آپ اس یک ااطتع ہن رکںی۔ افر دیبع اہلل ےن اینپ دحثی ںیم ہی ااضہف ایک ےہ ہک افر اےس 

مْ 

َ ل
ْ
ت َع

مَلْ 
َ
َ اک ینعم یھب درج ایک ہک فہ اینپ وقؾ وک  فیہ مکح د ا سج اک اںیہن مکح د ا ےہ افر انب دبعاالیلع ےن اینپ دحثی ںیم أ

َ
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 اکپرے۔

 دیبعاہلل نب اعمذ دمحم نب دبعاالیلع رمتعم ایب میعن انب ایب دنہ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دوھںیئ ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دوھںیئ ےک ایبؿ ںیم

     2569    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور ابی ؿهی، ًبساہلل حرضت ٣رسوٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَِبسٔ َحسَّ ٨َّا ٨ًَِٔس  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  اہللٔ ُج٠ُوّسا َوصَُو  ا إِٔسَح

ا ٨ًَِٔس أَبَِوأب  اػًّ َٗ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إٔ٪َّ  ا٢َ َیا أَبَا  َ٘ َٓ أََتاُظ َرُج١ْ  َٓ ٍْ بَِی٨َ٨َا  ٔ َلح ـِ َخأ٪ َتحٔیُئ ٣ُ ؽُّ َوَیز٥ًُُِ أَ٪َّ آَیَة اٟسُّ ُ٘ ٨َِٔٛسَة َي

ِبُس اہللٔ َوَج٠ََص َوصُ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َضِیَئٔة اٟزُّکَا٦ٔ  َٛ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ٨ِ٣ٔطُ  ارٔ َویَأُِخُذ ا َّٔ أض اِلُٜ َٔ َتأُِخُذ بٔأَِن وا َٓ ُ٘ َباُ٪ یَا أَیََّضا ا٨َّٟاُض اتَّ ـِ َُ َو 

 ٥َٔ٠ًَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ و اہلَل ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥ِ أَِ٪ َي ُٛ ٥ُ٠ًَِ ِٔلََحٔس َّطُ أَ إ٧ٔ َٓ  ٥ُ٠ًَِ ١ِ اہللُ أَ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ َي َٟ ٥ُ٠َ َو٩ِ٣َ  ٌِ ١ِ ب٤َٔا َي ُ٘ ٠َِی َٓ ٥ُ٠َ اہللُ َطِیّئا  ٌِ ٢َ ٤َٟٔا ََّل َي

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٨َٟٔبٔیِّطٔ َػل َٗ زَّ َوَج١َّ  ًَ إٔ٪َّ اہللَ  َٓ  ٥ُ٠ًَِ َْٔٔن إٔ٪َّ  ١ُِٗ ٣َا أَ ٤َُِٟتک٠َِّ ٕ َو٣َا أ٧ََا ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیطٔ ٩ِ٣ٔ أَِجز ًَ أَِسأَُل٥ُِٜ 

 ُ ٍٔ ی َشِب َٛ  ٍْ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ َسِب َ٘ َٓ ا َرأَی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض إِٔزبَاّرا  َّ٤َٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  أََخَذِتُض٥ِ َس٨َْة َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ  َٗ  َٕ وُس

ِت ک١َُّ َطِیٕئ  َٓ َحؼَّ َخأ٪  َضِیَئةٔ اٟسُّ َٛ ََْری  َٓ ٤َأئ أََحُسص٥ُِ  ٔلَی اٟشَّ َٔ َوی٨َُِوزُ إ ِٟحُو ٤َِِٟیَتَة ٩ِ٣ٔ ا ُِٟح٠ُوَز َوا َّی أَک٠َُوا ا أََتاُظ أَبُو َحً

ِس  َٗ ِو٣ََک  َٗ ًَةٔ اہللٔ َوبٔٔؼ٠َٔة اٟزَّح٥ٔٔ َوإٔ٪َّ  ََّک ٔجئَِت َتأ٣ُِزُ بَٔلا ُس إ٧ٔ ا٢َ َیا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ َیاَ٪  ِٔ زَّ َوَج١َّ  ُس ًَ ا٢َ اہللُ  َٗ ُض٥ِ  َٟ َُ اہلَل  اِز َٓ َص٠َُٜوا 

 ٔ ًَائ  ٥ُِ َّٜ ِؤٟطٔ إ٧ٔ َٗ ٔلَی  ًََذاْب أَٟٔی٥ْ إ َشی ا٨َّٟاَض صََذا  ِِ ٤َاُئ بُٔسَخإ٪ ٣ُبْٕٔن َي ِتٔی اٟشَّ اِرَتِ٘ٔب یَِو٦َ َتأ ًََذاُب َٓ  ُٕ ُیَِٜظ َٓ ا٢َ أَ َٗ ُسوَ٪ 

َِٟبِلَظةَ  ةٔ یَِو٦َ ٧َِبٔلُع ا َِٟبِلَظُة َوا٠ِّٟزَا٦ُ َوآَیةُ  اِْلَٔخَ َخأ٪ َوا ِت آَیُة اٟسُّ ـَ ِس ٣َ َٗ َِٟبِلَظُة یَِو٦َ بَِسٕر َو ا َٓ َّا ٨ِ٣َُت٤ُٔ٘وَ٪   اِلُٜبَِری إ٧ٔ



 

 

 ٔ  اٟزُّو٦

ی، دبعاہلل رضحت ورسفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل یک 

ج

 

ض

ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر ایب 

 ےھٹیب وہےئ ےھت افر فہ امہرے درایمؿ ےٹیل وہےئ ےھت ہک اؿ ےک اپس اکی آدیم ےن آرک رعض ایک اے اوبدبعارلنمح دختم ںیم

دنکہ ےک درفازفں ےک اپس اکی ہصق وگ ایبؿ رک راہ ےہ افر امگؿ رکات ےہ ہک رقآؿ ںیم وج دوھںیئ یک آتی ےہ فہ دوھاں آےن فاال 

افر ومنینم ےک اسھت رصػ زاکؾ یک تیفیک شیپ آےئ یگ رضحت دبعاہلل ہصغ ےس اھٹ  ےہ سپ فہ افکر یک اسوسنں وک رفک ےل اگ

وت  ےھٹیب رھپ رفام ا اے ولوگ اہلل ےس ڈرف  م ںیم ےس وج وکیئ ابت اجاتن وہ وت فہ اےنپ ملع ےک اطمقب یہ ایبؿ رکے افر وج ابت ںیہن اجاتن

فیہ ےہ وج سج ابت وک ہن اجاتن وہ اس ےک ابرے ںیم ےہک اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ  ےہک اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ ویکہکن  م ںیم بس ےس ڑبا اعمل

سپ ےب کش اہلل رب ازعلت ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام دںی ںیم  م ےس اس ابت رپ وکیئ 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ولوگں ںیم ےس ںوضعں یک رف زمدفری ںیہن اماتگن افر ہن ںیم فلکت رکےن فاولں ںیم ےس وہں بج ر ا

یض رگداین دیھکی وت رفام ا اہلل ےن اس رپ است اسہل طحق انزؽ رفام ا اسیج ہک ویفس ےک زامہن ںیم است اسہل طحق انزؽ وہا اھت انب وعسمد ر

رک د ا اہیں کت ہک وھبک یک فہج ےس ڑمچے افر رمدار  اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک سپ اؿ رپ اکی اسہل طحق آ ا سج ےن رہ زیچ وک ایلم ٹیم

اھکےئ ےئگ افر اؿ ںیم ےس وج وکیئ آامسؿ یک رطػ رظن رکات اھت وت دوھںیئ یک یس تیفیک داتھکی اھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس 

اک مکح دےنی ےک ےئل رشتفی  اوبایفسؿ احرض وہےئ افر رعض ایک اے دمحم ےب کش آپ اہلل یک ااطتع رکےن افر ہلص ریمح رکےن

الےئ ںیہ افر ےب کش آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک وقؾ ف ربادری قیقحت الہک وہ یکچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اہلل ےس اؿ ےک ےئل داع 

وگں وک امںیگن اہلل رب ازعلت ےن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ااظتنر رکںی اس دؿ اک سج دؿ ملھک الھک دوھاں اظرہ وہاگ وج ول

ڈاھپن ےل اگ ہی دردانک ذعاب ےہ ےب کش  م ولےنٹ فاےل وہ کت انزؽ رفامںیئ وت اوہنں ےن اہک ایک آرخت اک ذعاب دفر ایک اجاتکس 

ےہ وت اہلل زعفلج ےن رفام ا سج دؿ مہ ڑکپںی ےگ ڑبی رگتف ےک اسھت ےب کش مہ دبہل ےنیل فاےل وہں ےگ سپ اس ڑکپ ےس رماد 

 فر دوھںیئ افر زلاؾ )ینعی دبر  دیؿ یک رگتف ف لتق( افر رفؾ یک العامت یک اشناینں زگر یکچ ںیہ۔دبر ےک دؿ یک ڑکپ ےہ ا

ی، دبعاہلل رضحت ورسفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ج

 

ض

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دوھںیئ ےک ایبؿ ںیم

     2570    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ وٛیٍ، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، یحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی



 

 

 و٣ٌاویہ ا٤ًع، ٣ش٥٠ ب٩ ػبیح، ًبساہلل حرضت ٣رسوٚ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوَکیب اب

ٌٔیٕس اِِلََطخُّ أَ  ثَىٔی أَبُو َس ٍْ ح و َحسَّ اؤیََة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ ٍْ ح و َحسَّ ِخبََر٧َا َوٛٔی

اََّل ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة حَ  َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو َُکَ ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ث٨ََا َجزٔیْز ک٠ُُّ ث٨ََا أَبُو  سَّ َحسَّ

ًَِبسٔ اہللٔ َرُج١ْ  ٔلَی  ا٢َ َجاَئ إ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ ٩ًَِ ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ ُػبَِیٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ٤َِِٟشحٔٔس َرُجًّل ٣ُ ُت فٔی ا ِٛ ا٢َ َتَز َ٘ َٓ

ِتٔی ا٨َّٟاَض  ا٢َ َیأ َٗ ٤َاُئ بُٔسَخإ٪ ٣ُبْٕٔن  ِتٔی اٟشَّ ٔ اِْلیََة یَِو٦َ َتأ ُ َصٔذظ رسِّ َٔ آَ٪ بَٔزأِیٔطٔ ُي ُِْٟقِ ُ ا رسِّ َٔ َیأُِخُذ ُي َٓ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ زَُخاْ٪  یَِو٦َ ا

َضِیئَ  َٛ َّی یَأُِخَذص٥ُِ ٨ِ٣ُٔط  أسض٥ِٔ َحً َٔ ٥ُ٠ًَِ بٔأَِن ١ِ اہللُ أَ ُ٘ ٠َِی َٓ  ٥ِ٠َ ٌِ ٥ِ َي َٟ ١ِ بٔطٔ َو٩ِ٣َ  ُ٘ ٠َِی َٓ ٥َٔ٠ًَ ٤ّ٠ًِٔا  ًَِبُس اہللٔ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔة اٟزُّکَا٦

ا اِس  َّ٤َٟ ِيّظا  ٤ََّا کَاَ٪ َصَذا أَ٪َّ َُقَ ٥ُ٠ًَِ إ٧ٔ َٟطُ بٔطٔ اہللُ أَ و٢َ ٤َٟٔا ََّل ٥َ٠ًِٔ  ُ٘ طٔ اٟزَُّج١ٔ أَِ٪ َي ِ٘ ٔ َؼِت ٩ِ٣ٔ ٓ ٌِ ٠َِیطٔ  َت ًَ َّی اہللُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ٔلَی اٟشَّ  ١َ اٟزَُّج١ُ ی٨َُِوزُ إ ٌَ َّی َج ِحْم َوَجِضْس َحً َٗ أََػابَُض٥ِ  َٓ  َٕ ٔشىٔی یُوُس َٛ ٠َِیض٥ِٔ بٔٔش٨َْٔن  ًَ ًَا  ٥َ َز ََْری بَِی٨َُط َوبَِی٨ََضا َوَس٠َّ َٓ ٤َأئ 

َّی أَک٠َُ  َِٟحِضٔس َوَحً َخأ٪ ٩ِ٣ٔ ا َضِیَئةٔ اٟسُّ رٔفِ اہللَ َٛ ِِ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ اِسَت َ٘ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُج١ْ  َّی اہللُ  َتَی ا٨َّٟٔيیَّ َػل أ َٓ ٌَٔوا٦َ  ِٟ وا ا

زَّ َو  ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ُض٥ِ  َٟ ًَا اہللَ  ََٓس ا٢َ  َٗ ََٟحزٔیْئ  ََّک  ا٢َ ٤ُٟٔرَضَ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِس َص٠َُٜوا  َٗ َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ ٔ ٤ُٟٔرَضَ  ٥ُِ َج١َّ إ َّٜ ٠ٔیًّل إ٧ٔ َٗ َذأب  ٌَ ِٟ ُٔوا ا َّا کَأط ٧

َٓأ٧َِز٢ََ ا ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ٔلَی ٣َا کَا٧ُوا  ًَازُوا إ ا٢َ  َٗ َٓاصَٔیُة  ا أََػابَِتُض٥ِ اٟزَّ َّ٤٠ََٓ وا  ٤ُرٔطُ َٓ ا٢َ  َٗ ِتٔی ًَائُٔسوَ٪  اِرَتِ٘ٔب یَِو٦َ َتأ َٓ زَّ َوَج١َّ  ًَ ہللُ 

َشی ا ِِ ٤َاُئ بُٔسَخإ٪ ٣ُبْٕٔن َي ىٔی یَِو٦َ بَِسرٕ اٟشَّ ٌِ ا٢َ َي َٗ َّا ٨ِ٣َُت٤ُٔ٘وَ٪  َِٟبِلَظَة اِلُٜبَِری إ٧ٔ ًََذاْب أَٟٔی٥ْ َیِو٦َ ٧َِبٔلُع ا  ٨َّٟاَض َصَذا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، اوبدیعس اجش فعیک، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، ییحی نب ییحی، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، ملسم

اہلل رضحت ورسفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ےک اپس اکی آدیم ےن آرک رعض ایک ںیم نب حیبص، دبع

( ہک سج دؿ 
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س
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س

ی غ

 

ب

دجسم ںیم اکی ا ےس آدیم وک وھچڑ آ ا وہں وج اینپ راےئ ےس رقآؿ یک ریسفت رکات ےہ فہ اس آتی )ویؾ 

 وہےئ اتہک ےہ ہک  ماتم ےک دؿ دوھاں ولوگں یک اسوسنں وک دنب رک دے اگ اہیں آامسؿ رپ فاحض دوھاں اظرہ وہاگ یک ریسفت رکےت

اتن کت ہک اؿ یک زاکؾ یک یس تیفیک وہ اجےئ یگ وت رضحت دبعاہلل ےن رفام ا وج آدیم یسک ابت اک ملع راتھک وہ فہ فیہ ابت ےہک افر وج ہن اج

دیم یک دنملقعی ہی ےہ ہک فہ سج ابت اک ملع ہن راتھک وہ اس ےک ابرے ںیم وہ وت اچےئہ ہک فہ ےہک اہلل یہ رتہب اجاتن ےہ سپ ےب کش آ

 ےہک اہلل املع اؿ رقویشیں ےن بج یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک انرفامین یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےک الخػ طحق زپےن یک داع یک

یئ یھت اہیں کت ہک بج وکیئ آدیم آامسؿ یک رطػ رظن رکات سک ے ہک رضحت ویفس ےک زامہن ےک ولوگں رپ طحق افر تبیصم ف یگنت آ

وت اےنپ افر آامسؿ ےک درایمؿ اینپ تبیصم یک فہج ےس دوھاں داتھکی اھت افر اہیں کت ہک اوہنں ےن ڈہویں وک اھک ا سپ اکی آدیم ےن 

ےئل اہلل ےس ترفغت بلط رکںی سپ  یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ رضم)ہلیبق( ےک



 

 

ےب کش فہ الہک وہ ےکچ ںیہ آپ ےن رفام ا وت ےن رضم ےک ےئل ڑبی رجات یک ےہ رھپ آپ ےن اہلل ےس اؿ ےک ےئل داع امیگن وت اہلل 

فَؿ( مہ دنچ دونں ےک ےئل ذعاب رفےنک فاےل ںیہ
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  م رھپ فیہ اکؾ رس ااجنؾ دف رب ازعلت ےن )ِإي

ےگ، انز رفامیئ، ےتہک ںیہ سپ اؿ رپ ابرش رباسیئ یئگ سپ بج فہ وخاحشؽ وہ ےئگ وت رھپ فہ ایس یک رطػ ولٹ ےئگ سج رپ ےلہپ اقمئ ےھت وت 
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 اہلل رب ازعلت ےن ہی آ ات )ف

رکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی فعیک، اوبدیعس اجش فعیک، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، ییحی نب ییحی، اوبرکبی اوباعمفہی اوب :  رافی

 اشمع، ملسم نب حیبص، دبعاہلل رضحت ورسفؼ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دوھںیئ ےک ایبؿ ںیم

     2571    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ا٤ًع، ابی ؿهی ٣رسوٚ حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس  ث٨ََا  َِْن َحسَّ ـَ ِس ٣َ َٗ ا٢َ َخ٤ِْص  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َرِسُ َهی  ُـّ ٩ًَِ أَبٔی اٟ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ

٤َزُ  َ٘ ِٟ َِٟبِلَظُة َوا َخاُ٪ َوا٠ِّٟزَا٦ُ َواٟزُّو٦ُ َوا  اٟسُّ

ی ورسفؼ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل

ج

 

ض

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اپچن زیچںی ایسی ںیہ ہبیتق نب دیعس، ، رجری، اشمع، ایب 

ہ )گنج دبر( افر )قش( رمق۔

 

س
ت غ
 وج ہک زگر یکچ ںیہ دوھاں زلاؾ )دیقفدنب(، )ہبلغ( رفؾ 

ی ورسفؼ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

ج

 

ض

 ہبیتق نب دیعس، رجری، اشمع، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دوھںیئ ےک ایبؿ ںیم

     2572    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع :  راوی

 َ ث ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس ٔ ٣ِٔث٠َطُ َحسَّ ٤ًَُِع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ  ٨َا َوٛٔی

 اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبدیعس اجش فعیک، اشمع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دوھںیئ ےک ایبؿ ںیم

     2573    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف طٌبہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر طٌبہ، ٗتازہ، ًزرہ حش٩  :  راوی

 ٩٤ اب٩ ابی ٟیلی حرضت ابی ب٩ ٌٛب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہْعنی یحٌی حزار ًبساٟزح

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ ح و َحسَّ

 ُ ث٨ََا ُ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ًَِبسٔ َطِیَبَة َوا٠َّٟ  ٩ًَِ َِٟحزَّارٔ  ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ ا َزنٔیِّ  ٌُ ِٟ َِٟحَش٩ٔ ا ٩ًَِ ا ًَزَِرَة   ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ٨َِسْر 

َذأب اِِلَزِ  ٌَ ِٟ ٨َُّض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٨َُٟٔذي زَّ َوَج١َّ َو ًَ ِؤٟطٔ  َٗ ٕب فٔی  ٌِ َٛ ُبَیِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ َِٟیلَی  ا٢َ نَی زُوَ٪ ااٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  َٗ  ٔ بَر ِٛ َ َذأب اِِل ٌَ ِٟ

َخا٪ٔ  َِٟبِلَظٔة أَِو اٟسُّ اکُّ فٔی ا َبُة اٟظَّ ٌِ َخاُ٪ ُط َِٟبِلَظُة أَِو اٟسُّ ٧َِیا َواٟزُّو٦ُ َوا  ٣ََؼائُٔب اٟسُّ

نمح انب ایب  ،یل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، اتقدہ، زعرہ نسح رعین ییحی زحار دبعارل
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)ہبلغ(  ابرضلفر ڑبے ذعاب ےس ےلہپ اںیہن وھچےٹ ذعاب دںی ےگ ےک ابرے ںیم رفاتی ےہ ہک اس ےس رماد داین یک 

ہ  ا داخؿ ںیم کش ےہ۔

 

س
ت غ
ہ )زغفہ دبر(  ادوھاں ےہ افر ہبعش وک 

 

س
ت غ
 رفؾ 

دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ہبعش، اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، اتقدہ، زعرہ نسح رعین ییحی زحار دبعارلنمح انب  :  رافی

 ایب  ،یل رضحت ایب نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2574    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حیح ٣حاہس ابی ٤ٌ٣ز، حرضت ًبساہلل :  ویرا



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٧َحٔیٕح  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٕب  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ  ٣َُحاصٕٔس 

ِبٔس  ا٢َ َرُسو٢ُ ًَ َ٘ َٓ َتِْٔن  َّ٘ ٥َ بٔٔظ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَلَی  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا ا٢َ اِنَظ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  اہللٔ  َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 اِطَضُسوا

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےک زامےن ںیم اچدن رمعف اندق زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن اجمدہ ایب رمعم، رضحت دبعاہلل

 ےک دف ڑکٹے وہےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وگاہ وہ اجؤ۔

 رمعف اندق زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن اجمدہ ایب رمعم، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2575    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ ُیاث ابی ا٤ًع، ٨٣حاب ب٩ حارث ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابی ٣ٌاویہ، ٤ًز ب٩ حٔؽ ب :  راوی

 ت٤یِم اب٩ ٣شہز ا٤ًع، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اؤیََة ح و ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َج٤ٔی یِٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٔؽ ب٩ِٔ ُٔ  َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح َیإث َحسَّ

َٟطُ أَِخبَرَ  ُى  ِٔ ٤ٔیِٔمُّ َوا٠َّٟ َِٟحارٔٔث اٟتَّ ث٨ََا ٨ِ٣َٔحاُب ب٩ُِ ا ٤ًَِٔع ح و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ ٤ًَِٔع َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل  ٕ ٧َا اب٩ُِ ٣ُِشضٔز

ا٢َ بَِی٤َ٨َا َٗ  ٕ وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ٔٔىّی إَٔذا  ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َِح٩ُ ٣َ

َّی ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ْة زُو٧َُط  َ٘ َِٟحَب١ٔ َو٠ِٔٓ ْة َوَراَئ ا َ٘ َٓکَا٧َِت ٠ِٔٓ َتِْٔن  َ٘ ٤َزُ ٠ِٔٓ َ٘ ِٟ َٙ ا ٠َ َٔ ٥َ اِطَضُسوا اِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  اہللُ 

، اوبرکبی ااحسؼ نب اربامیہ، ایب اعمفہی، رمع نب صفح نب ایغث ایب اشمع، اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم اوبرکب نب ایب ہبیش

اشمع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک رمہاہ ٰینم ںیم ےھت ہک اچدن ٹھپ ایگ دف 

 الچ ایگ افر دفرسا دفرسی رطػ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ رفام ا وگاہ وہ اجؤ۔ڑکٹفں ںیم سپ اکی ڑکٹا وت اہپڑ ےک ےھچیپ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی ااحسؼ نب اربامیہ، ایب اعمفہی، رمع نب صفح نب ایغث ایب اشمع، اجنمب نب احرث یمیمت انب  :  رافی

 ہنعرہسم اشمع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2576    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًبری ابی طٌبہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ابی ٤ٌ٣ز، حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ :  راوی

٩ًَِ إٔبَِزاصٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ  ٥َ

ا٢َ انِ  َٗ  ٕ وز ٌُ ّة َوکَا٣َِش َ٘ َِٟحَب١ُ ٠ِٔٓ ََٓشتََر ا َتِْٔن  َ٘ ٥َ ٠ِٔٓ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ًَلَی  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا َٚ َظ ِو َٓ ْة  َ٘ ٧َِت ٠ِٔٓ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َُّٟض٥َّ اِطَضِس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟحَب١ٔ   ا

ایب ہبعش، اشمع، اربامیہ، ایب رمعم، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےک زامہن ابمرک  دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی

ےن  ںیم اچدن دف ڑکٹفں ںیم ٹھپ ایگ سپ اکی ڑکٹے وک اہپڑ ےن اپھچ ایل افر دفرسا ڑکٹا اہپڑ ےک افرپ اھت وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

 اراشد رفام ا اے اہلل وگاہ رہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اشمع، اربامیہ، ایب رمعم، رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2577    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ا٤ًع، ٣حاہس حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل اب٩ِٔ ٤ًََُز 

َٔک  ٥َ ٣ِٔث١َ ذَٟ  َوَس٠َّ

دیبع اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اشمع، اجمدہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دحثی ابمرہک ایس رطح 

 رفاتی یک ےہ۔

 اجمدہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، اشمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2578    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 برش ب٩ خاٟس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، اب٩ ٣ٌاذ طٌبہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨َٔیطٔ برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ َبَة َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  ًَٔسٓیٕ لِٔکَ أَبٔی 

ا٢َ اِطَضُسوا اِطضَ  َ٘ َٓ ًَٔسٓیٕ  َبَة ٧َِحَو َحٔسیثٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ أَبٔی  ٌِ ٩ًَِ ُط اذٕ  ٌَ ٔ اب٩ِٔ ٣ُ  ُسوابٔإِٔس٨َاز

رشب نب اخدل دمحم نب رفعج، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، انب اعمذ ہبعش، اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل انب 

  دعی یک دحثی ابمرہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م وگاہ وہ اجؤ  م وگاہ وہ اجؤ۔ایب

 رشب نب اخدل دمحم نب رفعج، دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، انب اعمذ ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2579    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبس ب٩ ح٤یس یو٧ص ب٩ ٣ح٤س طیبا٪ ٗتازہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ث تَ َحسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا َطِیَباُ٪ َحسَّ ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٕب َو ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ أَص١َِ ىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اَزةُ 

أََراص٥ُِ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یُزَٔیُض٥ِ آَیّة  َّی اہللُ  ََّٜة َسأَُٟوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ٣َزََّتِْٔن  ٣َ ٤َز َ٘ ِٟ َٚ ا ا َ٘  اِنٔظ

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک الہ ہکم 

ےن اںیہن دف رمہبت اچدن اک  ےن ر اؽ اہلل ےس  ااؽ ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن وکیئ اشنین داھکںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 انٹھپ داھک ا۔

 زریہ نب رحب، دبع نب دیمح ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ انمنیقف یک :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2580    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس اٟززاٚ ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٤َزْ  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ىَی َحٔسیٔث َطِیَباَ٪  َحسَّ ٌِ ٩ًَِ أ٧ََٕص ب٤َٔ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ 



 

 

 دمحم نب راعف دبع ارلزاؼ رمعم، اتقدہ، اسن، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب راعف دبع ارلزاؼ رمعم، اتقدہ، اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2581    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہ، رضی اہلل ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوزاؤز اب٩ بظار یحٌی ب٩ سٌیس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوزاؤز طٌب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث إر َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َبظَّ رَفٕ َوأَبُو َزاُوَز ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُس ب٩ُِ َحسَّ ٌٔیٕس َو٣َُح٤َّ ٨َا یَِحٌَی ب٩ُِ َس

 ًَ ُض٥ِ  رَفٕ َوأَبُو َزاُوَز ک٠ُُّ ٌِ ًَ َج ٤َزُ  َ٘ ِٟ َّٙ ا َتِْٔن َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی َزاُوَز اِنَظ َٗ ٤َزُ رٔفِ َ٘ ِٟ َّٙ ا ا٢َ اِنَظ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ لَی ٩ِ ُط

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ِضٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ 

، اوبداؤد ہبعش، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، اوبداؤد انب اشبر ییحی نب دیعس دمحم نب رفعج

 ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اچدن دف ڑکٹفں ںیم ٹھپ ایگ افر اوبداؤد ںیم ےہ ہک ر اؽ اہلل ےک زامہن ںیم اچدن دف ڑکٹفں ںیم اٹھپ۔

اوبداؤد ہبعش، ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسن ریض  دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، اوبداؤد انب اشبر ییحی نب دیعس دمحم نب رفعج، :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 قش رمق ےک زجعمے ےک ایبؿ ںیم

     2582    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣وسی ب٩ َقیع ت٤یِم اسحاٚ ب٩ ابرک ب٩ ٣رض ابی جٌرف ب٩ ربیٌہ ْعاک ب٩ ٣اٟک ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ًتبہ ب٩  :  راوی

 ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت اب٩ ًباض

ُٙ ب٩ُِ بَ  ث٨ََا إِٔسَح ٤ٔیِٔمُّ َحسَّ یِٕع اٟتَّ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ َُقَ أک ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ ْٔعَ َة  ٌَ رَفُ ب٩ُِ َربٔی ٌِ ث٨ََا َج ثَىٔی أَبٔی َحسَّ رِکٔ ب٩ِٔ ٣ُرَضَ َحسَّ

٤ََز اِنَظ  َ٘ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ وز ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة ب٩ِٔ ٣َِش ًَ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَلَی َز٣َأ٪ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٣َأٟٕک   َّٙ



 

 

َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َػل   

ومیس نب رقشی یمیمت ااحسؼ نب ارکب نب رضم ایب رفعج نب رہعیب رعاک نب امکل دیبع اہلل نب دبعاہلل ہبتع نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل 

 ہنع رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک زامہن ںیم اچدن ٹھپ ایگ اھت۔

رقشی یمیمت ااحسؼ نب ارکب نب رضم ایب رفعج نب رہعیب رعاک نب امکل دیبعاہلل نب دبعاہلل ہبتع نب وعسمد ریض ومیس نب  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع رضحت انب ابعس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکرففں ےک ایبؿ ںیم

  یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف :   ابب

 اکرففں ےک ایبؿ ںیم

     2583    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ ابواسا٣ہ ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبْر ابوًبساٟزح٩٤ س٠ِم حرضت ابو٣وسی رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ًَبِ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة َوأَبُو أَُسا٣ََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل أََحَس أَِػبَرُ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٠َِٔمِّ  َّطُ اٟشُّ ًَزَّ َوَج١َّ إ٧ٔ طُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ  ٌُ لَی أَّذی َيِش٤َ

ُُٗض٥ِ  آٔیض٥ِٔ َوَیزُِز ٌَ َُٟس ث٥َُّ صَُو ُي َو ِٟ َٟطُ ا  ١ُ ٌَ ُک بٔطٔ َویُِح  ُيرِشَ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی اوبااسہم اشمع، دیعس نب ریبج اوبدبعارلنمح یملس رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا وکیئ یھب اہلل رب ازعلت ےس ڑبھ رک ےک ںوفں رپ ربص رکےن فاال ںیہن ےہ ہک اس ےس رشکی ایک اجات 

 ےہ افر اس ےک ےئل افالد اثتب یک اجیت ےہ رھپ یھب فہ اںیہن اعتیف افر رزؼ اطع رکات ےہ۔

  نب ریبج اوبدبعارلنمح یملس رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی اوبااسہم اشمع، دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اکرففں ےک ایبؿ ںیم

     2584    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبْر ابوًبساٟزح٩٤ س٠ِم حرضت ابو٣وسی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٍْ حَ  ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ٕ َوأَبُو َس ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ  ٕ ٌٔیُس ب٩ُِ ُجَبِْر ث٨ََا َس ٤ًَُِع َحسَّ َ ث٨ََا اِِل سَّ

 َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ إَّٔلَّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی ٣ُوَسی  ٠َِٔمِّ  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ًَ ظُ أَبٔی  ٥ِ یَِذَُکِ َٟ َُّط  إ٧ٔ َٓ َُٟس  َِٟو َٟطُ ا  ١ُ ٌَ ُط َویُِح َٟ  ِو

اہلل نب ریمن، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، دیعس نب ریبج اوبدبعارلنمح یملس رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص دمحم نب دبع

 اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ اہتبل اس ںیم اوہنں ےن ہی ذرک ںیہن ایک ہک اہلل ےک ےئل افالد اثتب یک اجیت ےہ۔

 نب ریمن، اوبدیعس اجش فعیک، اشمع، دیعس نب ریبج اوبدبعارلنمح یملس رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اکرففں ےک ایبؿ ںیم

     2585    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ سٌیس ابواسا٣ہ ا٤ًع، سٌیس ب٩ جبْر ابوًبساٟزح٩٤ حرضت ًبساہلل ب٩ ٗیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِٔع َحسَّ  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ا٢َ َحسَّ َٗ ٠َِٔمِّ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟشُّ ٩ًَِ أَبٔی   ٕ ٌٔیُس ب٩ُِ ُجَبِْر ث٨ََا َس

ًَلَی أَّذی َيِش  ٥َ ٣َا أََحْس أَِػبََر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِیٕص  َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َُّض٥ِ َٗ الَی إ٧ٔ ٌَ طُ ٩ِ٣ٔ اہللٔ َت ٌُ ٤َ

َٟطُ  ٠ُوَ٪  ٌَ ٔلیض٥ِٔ  َیِح ٌِ آٔیض٥ِٔ َوُي ٌَ ُُٗض٥ِ َوُي ٍَ َذَٟٔک یَزُِز َّٟسا َوصَُو ٣َ َُٟط َو ٠ُوَ٪  ٌَ ا َوَیِح  ٧ٔسًّ

دیبع اہلل نب دیعس اوبااسہم اشمع، دیعس نب ریبج اوبدبعارلنمح رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

رک وکیئ فیلکت دہ ابوتں وک نس رک اؿ رپ ربص رکےن فاال ںیہن ےہ اکرف اہلل ےک ےئل رسمہ انبےت  اہلل ےن رفام ا اہلل ابترک ف اعتیل ےس ڑبھ

 ںیہ افر اس ےک ےئل افالد اثتب رکےت ںیہ رھپ یھب فہ اس ےک ابفوجد اںیہن رزؼ افر اعتیف افر )دفرسی زیچںی( اطع رکات ےہ۔

 وبدبعارلنمح رضحت دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیبعاہلل نب دیعس اوبااسہم اشمع، دیعس نب ریبج ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکرففں ےس زنیم رھب ےک ربارب دفہی بلط رکےن ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 زنیم رھب ےک ربارب دفہی بلط رکےن ےک ایبؿ ںیماکرففں ےس 

     2586    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ابو٤ًزا٪ جونی حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨ِبَرٔیُّ حَ  ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّی َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ سَّ

ََٟک ا ِو کَا٧َِت  َٟ ًََذابّا  الَی ِٔلَصَِؤ٪ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ و٢ُ اہللُ َتَباَرَک َوَت ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ٧َِیا َو٣َ اہللُ  َتٔسّیا بَٔضا ٟسُّ ِٔ ٨َِت ٣ُ ُٛ ا ٓٔیَضا أَ

 َٗ َک أَِحٔشبُُط  ِس أََرِزُت ٨ِ٣َٔک أَصَِوَ٪ ٩ِ٣ٔ َصَذا َوأ٧ََِت فٔی ُػ٠ِٔب آَز٦َ أَِ٪ ََّل ُترِشٔ َٗ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ  ٥ِ ٌَ و٢ُ َن ُ٘ َی ا٢َ َوََّل أُِزخ٠ََٔک ا٨َّٟاَر َٓ

َک  ِ أَبَِیَت إَّٔلَّ اٟرشِّ َٓ 

رمعاؿ وجین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اوب

 ےن رفام ا اہلل ابترک ف اعتیل منہج فاولں ںیم ےس مک ذعاب فاولں ےس رفامےئ اگ ارگ داین افر وج ھچک اس ںیم ےہ ریتے ےئل وہ وت ایک وت

 فہ ےہک اگ  ی اہں اہلل رفامےئ اگ ہک ںیم ےن ھجت ےس اس ےس یھب مک رتنی اس ذعاب ےس اجنت احلص رکےن ےک ےئل فہ دے دے اگ

ہن  زیچ اک اطمہبل اس فتق ایک اھت بج وت آدؾ یک تشپ ںیم اھت ہک وت رشک ہن رکان ریما امگؿ ےہ ہک اہلل رفامےئ اگ ہک ںیم ھجت وک منہج ںیم

 ڈاولں اگ سپ وتےن رشک ےک  اا )ابح  بس ابوتں اک( ااکنر ایک۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، اوبرمعاؿ وجین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 دفہی بلط رکےن ےک ایبؿ ںیم اکرففں ےس زنیم رھب ےک ربارب
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابو٤ًز ا٧ص ب٩ ٣اٟک، :  راوی

 ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ 

 َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ َُٟط َوََّل أُِزخ٠ََٔک ا٨َّٟاَر  ِو َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ إَّٔلَّ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُث  ظُ یَُحسِّ  ٥ِ یَِذَُکِ

ثی رفاتی رکےت ںیہ اہتبل اس دحثی ںیم ھجت وک منہج ںیم دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرمع اسن نب امکل ےس ایس رطح دح

 دالخ ہن رکفں اگ ذموکر ںیہن ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرمع اسن نب امکل، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ انمنیقف یک افصت :   ابب

 اکرففں ےس زنیم رھب ےک ربارب دفہی بلط رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2588    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اسحاٚ ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٨ًہ ٗت

َّی َواب٩ُِ بَ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ َوارٔیزٔیُّ َوإِٔسَح َ٘ ِٟ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ إر  ظَّ

ٕ َحسَّ  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَبٔی 

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ َتٔسی بٔطٔ  ِٔ ٨َِت َت ُٛ ََٟک ٠ِ٣ُٔئ اِِلَِرٔق َذَصّبا أَ ِو کَاَ٪  َٟ َِٟ٘ٔیا٣َٔة أََرأَیَِت  ا٢ُ ٠ِٟٔکَارٔفٔ یَِو٦َ ا َ٘ َ٘  ُي ُی َٓ  ٥ِ ٌَ ِس ُسئ٠َِٔت َن َٗ َُٟط  ا٢ُ 

 أَِيرَسَ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک 

کل دیبع اہلل نب رمع وقارریی ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، انب اشبر ااحسؼ اعمذ نب اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اتقدہ، رضحت اسن نب ام

 ےس اہک اجےئ اگ ارگ ریتے ےئل زنیم رھب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ اکرف

ےک  اان وہات وت ایک وت اےس ذعاب ےس ےنچب ےک ےئل دفہی رک داتی وت فہ ےہک اگ  ی اہں وت اس ےس اہک اجےئ اگ ھجت ےس اس ےس یھب آاسؿ 

 زیچ اک اطمہبل ایک ایگ اھت۔

اشبر ااحسؼ اعمذ نب اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اتقدہ، رضحت اسن  دیبعاہلل نب رمع وقارریی ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، انب :  رافی

 نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ہی بلط رکےن ےک ایبؿ ںیماکرففں ےس زنیم رھب ےک ربارب دف
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ًبس ب٩ ح٤یس روح ب٩ ًبازہ ٤ًزو ب٩ زرارہ ًبساٟوہاب اب٩ ًلاء، سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َرِوُح  ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ًَ ث٨ََا  ص٤َُا  َحسَّ ًََلإئ لِٔکَ ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخبََر٧َا  ثَىٔی  ب٩ُِ ًَُباَزَة ح و َحسَّ

 ِ َُْ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َْعُ َّطُ ٩ًَِ َس ِس َر أ٧َ َٗ َذبَِت  َٛ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ا٢َ  َٗ



 

 

َٔک   ُسئ٠َِٔت ٣َا صَُو أَِيرَسُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ

دبع نب دیمح رفح نب ابعدہ رمعف نب زرارہ دبعاولاہب انب اطعء، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص 

 ہک اےس اہک اجےئ اگ وت ےن وھجٹ اہک احالہکن ھجت ےس اس ےس اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ اس ںیم ہی یھب ےہ

 آاسؿ زیچ اک اطمہبل یک ایگ اھت۔

 دبع نب دیمح رفح نب ابعدہ رمعف نب زرارہ دبعاولاہب انب اطعء، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکرف وک رہچے ےک لب عمج ےئک اجےن ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اکرف وک رہچے ےک لب عمج ےئک اجےن ےک ایبؿ ںیم
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 ب٩ رحب، ًبس ب٩ ح٤یس زہْر یو٧ص ب٩ ٣ح٤س طیبا٪ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک زہْر :  راوی

 َ ث ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوا٠َّٟ ٕب َو ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َحسَّ َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٨َا َطِیَباُ٪ 

َ أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ  َّٟٔذی أ َِٟیَص ا ا٢َ أَ َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ًَلَی َوِجضٔطٔ یَِو٦َ ا ِٟکَارٔفُ  َٕ یُِحرَشُ ا ِی َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ًَلَی ٪َّ َرُجًّل  ٣َِظاُظ 

َتاَزةُ بَلَی َو  َٗ ا٢َ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ًَلَی َوِجضٔطٔ َیِو٦َ ا ًَلَی أَِ٪ ی٤ُِٔظَیُط  ازّٔرا  َٗ ٧َِیا   ًٔزَّةٔ َرب٨َِّارِٔج٠َِیطٔ فٔی اٟسُّ

زریہ نب رحب، دبع نب دیمح زریہ ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ایک اے 

اہلل ےک ر اؽ  ماتم ےک دؿ افکر وک ےسیک رہچے ےک لب عمج ایک اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک فہ وج داین ںیم اےس اپؤں 

لب الچات ےہ فہ  ماتم  دیؿ اےس رہچے ےک لب الچےن رپ اقدر ںیہن ےہ ہی دحثی نس رک اتقدہ ےن اہک ویکں ںیہن امہرے ےک 

 رپفرداگر یک زعت یک مسق۔

 زریہ نب رحب، دبع نب دیمح زریہ ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...منہج ںیم الہ داین یک وتمعنں ےک ارث افر تنج ںیم داین یک ویتخسں افر ےک ںوفں ےک ارث



 

 

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم منہج ںیم الہ داین یک وتمعنں ےک ارث افر تنج ںیم داین یک ویتخسں افر ےک ںوفں ےک ارث
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 ٤ًزو ٧اٗس یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

ازُ ب٩ُِ َس  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َح٤َّ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٝ ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ٤َ٠ََة 

َِٟ٘ٔیا٣َ  ٧َِیا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ یَِو٦َ ا ٥ٔ أَص١ِٔ اٟسُّ ٌَ ٥َ یُِؤتَى بٔأَِن ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  ا٢ُ یَا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ ّة ث٥َُّ ُي َِ ُّ فٔی ا٨َّٟارٔ َػِب ُیِؼَب َٓ ٔة 

و٢ُ ََّل َواہللٔ یَا َربِّ َویُِؤتَى بٔأََطسِّ ا٨َّٟاضٔ  اب٩َِ  ُ٘ َی َٓ مُّ  َٗ ٌٔی٥ْ  َٝ َن ٔ مُّ َص١ِ ٣َزَّ ب َٗ ٧َِیا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ آَز٦َ َص١ِ َرأَیَِت َخِّْرا   بُِؤّسا فٔی اٟسُّ

 ُ َٟطُ یَا اب٩َِ آَز٦َ ص١َِ َرأَیَِت ب ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ٔة  َِٟح٨َّ ّة فٔی ا َِ ُّ َػِب ُیِؼَب َٓ َِٟح٨َّةٔ  و٢ُ ََّل َواہللٔ َیا َربِّ ٣َا ا ُ٘ َی َٓ مُّ  َٗ ْة  َٝ ٔطسَّ ٔ مُّ َص١ِ ٣َزَّ ب َٗ ِؤّسا 

مُّ  َٗ ّة  مُّ َوََّل َرأَیُِت ٔطسَّ َٗ  ٣َزَّ بٔی بُِؤْض 

رمعف اندق سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

و ں فاال اھت رھپ اس ےس اہک فہملس
م

 

عئ

 

ت

 ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ منہج فاولں ںیم ےس اس آدیم وک ال ا اجےئ اگ وج الہ داین ںیم ےس تہب 

اجےئ اگ اے انب آدؾ ایک وت ےن یھبک وکیئ الھبیئ یھب دیھکی یھت ایک ےھجت یھبک وکیئ تمعن یھب یلم یھت فہ ےہک اگ اے ریمے رب اہلل یک 

  آیئ وہں یگ رھپ اےس مسق ںیہن اف

ی ف
کل

 

ت

ر الہ تنج ںیم ےس اس آدیم وک شیپ ایک اجےئ اگ ےسج داین ںیم ولوگں ےس بس ےس ز ادہ 

تنج ںیم اکی دہعف وغہط دے وک وپاھچ اجےئ اگ اے انب آدؾ ایک وت ےن یھبک وکیئ فیلکت یھب دیھکی ایک ھجت رپ یھبک وکیئ یتخس یھب زگری 

ر اہلل یک مسق ںیہن یھبک وکیئ فیلکت ریمے اپس ےس ہن زگری افر ہن یہ ںیم ےن یھبک وکیئ فہ رعض رکے اگ اے ریمے رپفرداگ

 دشت ف یتخس دیھکی۔

 رمعف اندق سیدی نب اہرفؿ، امحد نب ہملس اثتب ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومنم وک اس یک ویکینں اک دبہل دانی ںیم افر آرخت ںیم ےنلم افر اکرف یک ویکینں اک دب

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ےک ایبؿ ںیمومنم وک اس یک ویکینں اک دبہل دانی ںیم افر آرخت ںیم ےنلم افر اکرف یک ویکینں اک دبہل رصػ دانی ںیم د ے 

     2592    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، زہْر یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦ یحٌی ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ٩ًَِ َحسَّ ا٦ُ ب٩ُِ یَِحٌَی  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َص٤َّ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕب َوا٠َّٟ

٥َ إٔ٪َّ اہللَ ََّل یَِو٥ُٔ٠ ٣ُ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َل َٗ ٌِ ٧َِیا ِؤ٨ّ٣ٔا َحَش٨َّة ُي ی بَٔضا فٔی اٟسُّ

َّی إٔذَ  ٧َِیا َحً ١َٔ٤ًَ بَٔضا ِ فٔی اٟسُّ ٥ُ بَٔحَش٨َأت ٣َا  ٌَ ُیِل َٓ ِٟکَارٔفُ  ا ا ٔ َوأ٣ََّ ة َٟطُ َویُِحزَی بَٔضا فٔی اِْلَٔخَ ٥َِٟ َت٩ُِٜ   ٔ ة ٔلَی اِْلَٔخَ َِٓضی إ ا أَ

 َحَش٨َْة یُِحزَی بَٔضا

دی نب اہرفؿ، امہؾ ییحی اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، زریہ سی

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اہلل اعتیل یسک ومنم ےس اکی یکین اک یھب ملظ ںیہن رکے اگ داین ںیم اےس اس اک دبہل 

 د ا اجات ےہ وج فہ ایکینں اہلل یک راض ےک ےئل رکات ےہ اہیں کت ہک بج آرخت ںیم اطع ایک اجےئ اگ افر اکرف وک داین ںیم یہ دبہل اطع رک

 ہلصیف وہاگ وت اس ےک ےئل وکیئ یکین ہن وہیگ سج اک اےس دبہل د ا اجات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، زریہ سیدی نب اہرفؿ، امہؾ ییحی اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم وک اس یک ویکینں اک دبہل دانی ںیم افر آرخت ںیم ےنلم افر اکرف یک ویکینں اک دبہل رصػ دانی ںیم د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2593    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ نرض تیِم ٣ٌت٤ز ابوٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ُت أَبٔی َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ َِّیِٔمُّ َحسَّ ًَأػ٥ُ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ اٟت ث٨ََا  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ  َحسَّ َث  َُّط َحسَّ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أ٧َ

٧َِیا َوأَ  ٤َّة ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٌِ ُ ٥َ بَٔضا ك ٌٔ ِ ١َٔ٤ًَ َحَش٨َّة أُك ِٟکَارٔفَ إَٔذا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اہللُ  َٟطُ اہللٔ َػل َٔخُ  إٔ٪َّ اہللَ یَسَّ َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ا ا َّ٣

 ٌِ ةٔ َوُي ًَتٔطٔ َحَش٨َاتٔطٔ فٔی اِْلَٔخَ ًَلَی كَا ٧َِیا  ا فٔی اٟسُّ ّٗ  ٘ٔبُُط رِٔز

اعمص نب رضن یمیت رمتعم اوباتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا بج اکرف وکیئ کین 

یل اس یک ویکینں وک آرخت ےک ےئل لمع رکات ےہ وت اس یک فہج ےس داین ےس یہ اےس ہمقل الھک د ا اجات ےہ افر ومنم ےک ےئل اہلل اعت

 ذریخہ رکات راتہ ےہ افر داین ںیم اینپ ااطتع رپ اےس رزؼ اطع رکات ےہ۔

 اعمص نب رضن یمیت رمتعم اوباتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم وک اس یک ویکینں اک دبہل دانی ںیم افر آرخت ںیم ےنلم افر اکرف یک ویکینں اک دبہل رصػ دانی ںیم د ے اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2594    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بساہلل رزی ًبساٟوہاب ب٩ ًلاء، سٌیس ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ً :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًََلإئ  َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ًَِبُس ا یُّ أَِخبََر٧َا  ًَِبسٔ اہللٔ اٟزُّزِّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص 

ىَی َحسٔیثٔض٤َٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٌِ  ب٤َٔ

دمحم نب دبعاہلل رزی دبعاولاہب نب اطعء، دیعس اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی 

 رفاتی یک ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل رزی دبعاولاہب نب اطعء، دیعس اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2595    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساَّلًلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلَی  َ ًَِبُس اِِل ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ اہللٔ  بٔی صَُزیَِزَة 

٤ُِِٟؤ٣ٔ  َٔ ََّل َتزَا٢ُ اٟزِّیُح ت٤ُٔی٠ُطُ َوََّل یَزَا٢ُ ا َِّر ٤ََث١ٔ اٟز َٛ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ََث١ُ ا َّی اہللُ  َِٟبًَلُئ َو٣ََث١ُ َػل ٩ُ ُئؼیبُُط ا

َّی َتِشَتِحٔؼَس  ٤ََث١ٔ َطَحَزةٔ اِِلَِرٔز ََّل َتِضَتزُّ َحً َٛ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ  ا

 ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب

فآہل فملس ےن رفام ا ومنم یک اثمؽ یتیھک یک رطح ےہ ہک اےس ہشیمہ وہا اکھجیت ریتہ ےہ افر ومنم وک یھب ںیتبیصم یتچنہپ ریتہ ںیہ افر 

  درتخ یک رطح ےہ وج رحتک ںیہن رکات اہیں کت ہک ڑج ےس اڑیھک د ا اجات ےہ۔انمقف یک اثمؽ ونصرب ےک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاالیلع، رمعم، زرہی، دیعس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2596    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ٤ٌ٣ز، زہزی، ہ ًبساٟززاٚ :  راوی

 ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَِبٔس َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحسٔیٔث  ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبسٔ اٟزَّزَّ  ٩ِ

ٔٔیئُطُ  ِؤٟطٔ ت٤ُٔی٠ُُط ُت َٗ ٚٔ ٣َکَاَ٪  ا  اٟزَّزَّ

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح رمعم، زرہی، دبعارلزاؼ، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب راعف دبع نب دیمح رمعم، زرہی، ہ دبعارلزاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2597    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ٣ح٤س ب٩ برش زَکیاء ب٩ ابی زائسہ سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت ٌٛب ب٩ ٣اٟک  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕ َو٣َُح٤َّ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ سٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس یَّاُئ ب٩ُِ أَبٔی َزائَٔسَة  ث٨ََا َزََکٔ اََّل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٕب  ٌِ َٛ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ثَىٔی اب٩ُِ  ٤ََث١ٔ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ َٛ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ٥َ ٣ََث١ُ ا َّ٠

َِٟدا٣َٔة  َ ا ٤ََث١ٔ اِِل َٛ ِٟکَارٔفٔ  َّی َتضٔیَخ َو٣ََث١ُ ا ی َحً سَُٟٔضا أَُِخَ ٌِ ًَُضا ٣َزَّّة َوَت ٔٔیئَُضا اٟزِّیُح َتَِصَ َٔ ُت ًَلَی ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ٤ُِِٟحٔذَیٔة  ِرَزةٔ ا

َُٓضا ٣َزَّّة َواحَٔسةّ  ا ٌَ ٔ َّی َیُٜوَ٪ ا٧ِح ٔٔیئَُضا َطِیْئ َحً  أَِػ٠َٔضا ََّل ُي

ہلل نب ریمن دمحم نب رشب زرک اء نب ایب زادئہ دعس نب اربامیہ، رضحت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعا

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ومنم یک اثمؽ یتیھک ےک رس ڈنکے یک رطح ےہ وہا اےس وھجےکن دیتی ےہ اکی رمہبت اےس رگا 

اہیں کت ہک کشخ وہ اجات ےہ افر اکرف یک اثمؽ ونصرب ےک اس درتخ یک ےہ وج اےنپ دیتی ےہ افر اکی رمہبت اےس دیساھ رک دیتی ےہ 

 ےنت رپ ڑھکا راتہ ےہ اےس وکیئ یھب ںیہن رگایت اہیں کت ہک اکی یہ دہعف ڑج ےس اڑھک اجات ےہ۔



 

 

ت بعک نب امکل ریض اہلل اعتٰیل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن دمحم نب رشب زرک اء نب ایب زادئہ دعس نب اربامیہ، رضح :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2598    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، برش ب٩ رسی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ًیی٨ہ سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ُس  اََّل َحسَّ َٗ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ یِّ َو ٔ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اٟرسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َیاُ٪  ِٔ

٥َ ٣ََث١ُ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َِٟدا٣َةٔ  ًَ ٤ََث١ٔ ا َٛ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ا

ًَُضا ٣َزَّةّ  ٔٔیئَُضا اٟزِّیَاُح َتَِصَ َٔ ُت ًَّٟٔی ََّل  ٩ِ٣ٔ اٟزَِّر ٤ُِِٟحٔذَیٔة ا ٔ ا ٙٔ ٣ََث١ُ اِِلَِرَزة ٔ ٨َ٤ُِٟآ َّی َیأِتَٔیُط أََج٠ُُط َو٣ََث١ُ ا ٔسَُٟضا َحً ٌِ َوَت

َُٓضا ٣َزَّّة َواحَٔسةّ  ا ٌَ ٔ َّی یَُٜوَ٪ ا٧ِح  ُئؼیبَُضا َطِیْئ َحً

رلنمح نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، رشب نب رسی دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ہنییع دعس نب اربامیہ، رضحت دبعا

اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ومنم یک اثمؽ یتیھک ےک رس ڈنکے یک رطح ےہ وہا اےس 

قف یک اثمؽ وھجےکن دیتی ریتہ ےہ یھبک اےسرگا دیتی افر یھبک دیساھ رک دیتی ےہ اہیں کت ہک اس اک رقمرہ فتق آاجات ےہ افر انم

ونصرب ےک درتخ یک ےہ وج اےنپ اس ےنت رپ ڑھکا راتہ ےہ ےسج وکیئ آتف ںیہن یتچنہپ اہیں کت ہک اکی یہ دہعف ڑج ےس اڑھک اجات 

 ےہ۔

زریہ نب رحب، رشب نب رسی دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، ہنییع دعس نب اربامیہ، رضحت دبعارلنمح نب بعک ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2599    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

وز ب٩ ُیًل٪ برش ب٩ رسی سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، حرضت ًبساہلل ب٩ ٌٛب رضی اہلل تٌالٰی ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤ :  راوی



 

 

 ٨ًہ

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس یِّ َحسَّ ٔ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ اٟرسَّ اََّل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َو٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیًَلَ٪  ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس  

ِبٔس ا ا٢َ ًَ َٗ ََُِْر أَ٪َّ ٣َِح٤ُوّزا   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ٩ًَِ برِٔشٕ َو٣ََث١ُ ہللٔ ب٩ِٔ  فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ  ٔٙ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٢َ ٣ََث١ُ ا َ٘ َٓ ا اب٩ُِ َحات٥ٕٔ  ٤ََث١ٔ اِِلَِرَزةٔ َوأ٣ََّ َٛ ِٟکَارٔفٔ   ُزَصِْرْ  ا

دمحم نب اح م، ومحمد نب الیغؿ رشب نب رسی ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، رضحت دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی 

رکےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس رطح اراشد رفام ا اہتبل ومحمد ےن رشب ےس اینپ رفاتی ںیم اہک اکرف یک اثمؽ ونصرب ےک 

 تخ یک رطح ےہ افر انب اح م ےن انمقف یک اثمؽ اہک ےہ اسیج ہک زریہ ےن اہک۔در

 دمحم نب اح م، ومحمد نب الیغؿ رشب نب رسی ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، رضحت دبعاہلل نب بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم افر اکرف یک اثمؽ ےک ایبؿ ںیم

     2600    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٌٛب اب٩ ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساہلل ب٩ ہاط٥ یحٌی ٗلا٪ سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ہاط٥ ًبساہلل ب٩ بظار  :  راوی

 ٣اٟک

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَِحٌَی َوصَُو ا اََّل َحسَّ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ  ًَ إر َو ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ا٢َ اب٩ُِ  َحسَّ َٗ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس

ا َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ و  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ َّی َصأط٥ٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔب ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ  إر  ٢َ اب٩ُِ َبظَّ

 َ ِٟکَارٔفٔ ٣ََث١ُ اِِل ٩ًَِ یَِحٌَی َو٣ََث١ُ ا ا فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا  ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٨َِٔحو ٔ اہللُ   ِرَزة

ؿ ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، انب اہمش دبعاہلل نب اشبر انب بعک انب امکل اس دنس ےس ہی دحثی دمحم نب اشبر، دبعاہلل نب اہمش ییحی اطق

 ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اؿ بس اانسد ےس ہی رمفی ےہ ہک اکرف یک اثمؽ ونصرب ےک درتخ یک ےہ۔

 ہلل نب اشبر انب بعک انب امکلدمحم نب اشبر، دبعاہلل نب اہمش ییحی اطقؿ ایفسؿ، دعس نب اربامیہ، انب اہمش دبعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےن ےک ایبؿ ںیمومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہ

     2601    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ححز سٌسی یحٌی اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف ًبساہلل ب٩ زی٨ار حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٌٔ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٨ُوَ٪ اب٩َِ َحسَّ ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ ُى َٟٔیِحٌَی  ِٔ ٔسیُّ َوا٠َّٟ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز یٕس َو

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ وَُّل  ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي  ٍَ َُّط َس٤ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ رَفٕ أَِخبََرنٔی  ٌِ ٠َِیطٔ َج ًَ َّی اہللُ  ٔ ل َحز َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ

َِٟبَوازٔی ٔ ا ٍَ ا٨َّٟاُض فٔی َطَحز َٗ َو َٓ ثُونٔی ٣َا هَٔی  َحسِّ َٓ ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠  ََّضا ٣ََث١ُ ا َُٗضا َوإ٧ٔ ُم َوَر ُ٘ ٔسی  َطَحَزّة ََّل َيِش ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ ِبُس اہللٔ َوَو ًَ ا٢َ  َٗ

 ِ ث اُٟوا َحسِّ َٗ اِسَتِحَیِیُت ث٥َُّ  َٓ ََّضا ا٨َِّٟد٠َُة  ا٢َ َِلَِ٪ أ٧َ َٗ ٤ََز  ٌُ ٔ ُت َذَٟٔک ٟ ََٓذََکِ ا٢َ  َٗ ا٢َ هَٔی ا٨َِّٟد٠َُة  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا ٣َا هَٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ 

َذا َٛ َذا َو َٛ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ  ٠َُِٗت هَٔی ا٨َِّٟد٠َُة أََحبُّ إ  َتُٜوَ٪ 

دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح دعسی ییحی اامسلیع انب رفعج دبعاہلل نب 

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دروتخں ںیم ےس اکی درتخ ااسی ےہ سج ےک ےتپ ںیہن رگےت افر اس یک 

دش رکےن اثمؽ املسمؿ یک رطح ےہ سپ  م ےھجم ایبؿ رکف ہک فہ وکاسن درتخ ےہ سپ ولوگں اک ایخؽ تنج ےک دروتخں یک رطػ رگ

اگل رضحت دبعاہلل ےن اہک ریمے دؽ ںیم ہی ایخؽ آ ا ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ سپ ںیم ےن رشؾ وسحمس یک رھپ احصہب ےن رعض ایک 

اے اہلل ےک ر اؽ آپ یہ ںیمہ اتب دںی فہ وکؿ اس درتخ ےہ وت آپ ےن رفام ا فہ وجھکر اک درتخ ےہ ےتہک ںیہ رھپ ںیم ےن اس ابت اک 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایک وت اوہنں ےن اہک ارگ وت  ہہ داتی ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ وت ہی ریمے زندکی الفں الفں  ذترکہ رضحت رمع

 زیچ ےس ز ادہ دنسپدیہ وہات۔

 ہنع ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح دعسی ییحی الیعمس انب رفعج دبعاہلل نب دانیر رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2602    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ٨ًبری ح٤از ب٩ زیس ایوب ابی خ٠ی١ ٣حاہس حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ُـّ  َِٟد٠ٔی١ٔ اٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ث٨ََا أَیُّوُب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ َحسَّ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  َز َبعٔیِّ 

ٕ ٣ََث٠َُضا ٣َثَ  ٩ًَِ َطَحَزة ٥َ َیِو٣ّا ِٔلَِػَحابٔطٔ أَِخبٔرُونٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ِو٦ُ َٗ َ٘ ِٟ ١َ ا ٌَ َح َٓ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ  ١ُ ا

ٔسی أَِو ُر  ِٔ ِٟقَٔی فٔی َن ُ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز َوأ َٗ َِٟبَوازٔی  ٔ ا وَ٪ َطَحّزا ٩ِ٣ٔ َطَحز إَٔذا یَِذَُکُ َٓ ََٟضا  ُٗو ٠ُِت أُرٔیُس أَِ٪ أَ ٌَ َح َٓ ََّضا ا٨َِّٟد٠َُة  وعَٔی أ٧َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ هٔیَ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا َسَُٜتوا  َّ٤٠ََٓ  ٥َ أََصاُب أَِ٪ أََتک٠ََّ َٓ ِو٦ٔ  َ٘ ِٟ  ا٨َِّٟد٠َةُ  أَِس٨َاُ٪ ا

دہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی دؿ دمحم نب دیبع ةنعی امحد نب زدی اویب ایب لیلخ اجم

اےنپ احصہب رکاؾ ےس رفام ا ےھجم اس درتخ یک ربخ دف سج یک اثمؽ ومنم یک رطح ےہ سپ احصہب ےن لگنج ےک دروتخں اک ذرک رکان 

یئگ ہک فہ وجھکر اک درتخ ےہ سپ ںیم ےن اےس ےنہک اک ارادہ رشفع رک د ا انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ریمے دؽ ںیم ہی ابت ڈایل 

ایک نکیل ںیم فاہں ڑبے ولوگں یک فہج ےس ابت رکےن ےس ڈر ایگ بج فہ بس اخومش وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا فہ وجھکر اک درتخ 

 ےہ۔

  اعتٰیل ہنعدمحم نب دیبع ةنعی امحد نب زدی اویب ایب لیلخ اجمدہ رضحت انب رمع ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2603    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حیح حرضت ٣حاہس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ٩ًَِ ٣َُحاصٔسٕ  َحسَّ ا٢َ َػحِٔبُت  ٧َحٔیٕح  َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَّٔلَّ َحسٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُث  ُتُط یَُحسِّ ٌِ ٤َا َس٤ٔ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٔلَی ا ٨َّا ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ اب٩َِ ٤ًََُز إ ُٛ ا٢َ  َٗ یّثا َواحّٔسا 

 ٔ ََٓذََکَ ب٨َِٔحو إر  ُتَٔی بُٔح٤َّ أ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َحٔسیثٔض٤َٔا َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن رضحت اجمدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دمہنی کت رضحت 

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت راہ سپ ںیم ےن اؿ ےس اکی دحثی ےک  اا وکیئ دحثی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

تی رکےت وہےئ ںیہن  ین اوہنں ےن اہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس احرض ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وجھکر رفا

 ےک درتخ اک وگدا شیپ ایک ایگ ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 ٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش انب ایب رمع ایفسؿ نب ہنییع، انب ایب حیجن رضحت اجمدہ ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2604    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، ابی سٔیٕ ٣حاہس حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

وَُّل  ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ ُت ٣َُحاصّٔسا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ْٕ ث٨ََا َسِی ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َّی اہللُ و َحسَّ ُتَٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  أ

ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیثٔض٥ِٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  إر   بُٔح٤َّ

ی ف اجمدہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم وجھکر 
شف
انب ریمن، ایب 

 ےک درتخ اک وگدا شیپ ایک ایگ ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

ی ف اجمدہ رضحت انب رمع ر :  رافی
شف
 یض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن، ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2605    ثحسی                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبہ ابواسا٣ہ ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٨َّ َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًََُز 

ُٗضَ  ٤ُِِٟش٥ٔٔ٠ ََّل یََتَحاتُّ َوَر ا٢َ أَِخبٔرُونٔی بَٔظَحَزةٕ ٔطِبطٔ أَِو کَاٟزَُّج١ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ١َّ ٣ُِش٤ّٔ٠ا  ٌَ َٟ ا٢َ إٔبَِزاصٔی٥ُ  َٗ ا 

ا َو  ـّ َذا َوَجِسُت ٨ًَِٔس َُِْرٔی أَِي َٛ ََّضا ا٨َِّٟد٠َُة َوَرأَیُِت أَبَا َوتُِؤتٔی أُک٠ََُضا َو ٔسی أ٧َ ِٔ ٍَ فٔی َن َٗ َو َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ََّل تُِؤتٔی أُک٠ََُضا ک١َُّ حْٕٔن 

 َ ٠َُِٗتَضا أ ا٢َ ٤ًَُزُ َِلَِ٪ َتُٜوَ٪  َ٘ َٓ ُٗو٢َ َطِیّئا  ٥َ أَِو أَ صُِت أَِ٪ أََتک٠ََّ رَکٔ َٓ ٔلَیَّ ٩ِ٣ٔ برَِکٕ َو٤ًََُز ََّل یََتک٤ََّ٠َأ٪  َذا َحبُّ إ َٛ َذا َو َٛ 

ملس اوبرکب نب ایب ہبش اوبااسہم دیبع اہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ف

د ےک اشمہب وہات ےک اپس احرض ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم ا ےس درتخ یک ربخ دف وج اشمہب وہات ےہ  ا رفام ا املسمؿ رم

ےہ ہک اس ےک ےتپ ںیہن ڑھجےت اربامیہ ےن اہک اشدی ہک فہ املسمؿ وہ اامؾ ملسم ےن اہک اوہنں ےن اشدی ہی اہک فہ لھپ داتی ےہ افر ایس 

ریمے دؽ رطح ںیم ےن اےنپ ےس العفہ یک رفا ات ںیم ہی اپ ا ےہ ہک فہ رہ فتق لھپ ںیہن داتی انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک سپ 

ےن ںیم ہی ابت فاعق وہیئگ ہک فہ وجھکر اک درتخ وہاگ افر ںیم ےن اوبرکب فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ ںیہن وبؽ رےہ وت ںیم 



 

 

 دنسپدیہ وہات۔اس ابرے ںیم وکیئ ابت رکان دنسپ ہن ایک وت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ارگ  م اتب دےتی وت ہی الفں الفں زیچ ےس ز ادہ 

 اوبرکب نب ایب ہبش اوبااسہم دیبعاہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیمومنم یک اثمؽ وجھک

     2606    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسحَ  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ 

ِس أَیَٔص أَِ٪  َٗ ِیَلاَ٪  و٢ُ إٔ٪َّ اٟظَّ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٤ُِٟ ُس بَُسُظ ا ٌِ ٔ  َي َؼ٠ُّوَ٪ فٔی َجزٔیَزة

یٔع بَِی٨َُض٥ِ  َِحٔ ٩ِٜٔ فٔی اٟتَّ َزٔب َوَل ٌَ ِٟ  ا

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن 

رفام ا ےب کش اطیشؿ قیقحت امویس وہ  اک ےہ اس ابت ےس ہک  یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد

 امنزی رضحات اس یک زجریہ رعب ںیم ابعدت رکںی نکیل فہ اؿ ںیم ڑلایئ افر اسفد رکا دے اگ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2607    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًعابوبرک :  راوی

اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤ًَِٔع بَٔضَذا و َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ص٤َُا  لِٔکَ

 ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 فہی اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی اوباعم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیمومنم یک اثم

     2608    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ابزاہی٥، اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔس  ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  َح

ِٟبَ  ًَلَی ا َغ إٔب٠ِٔیَص  و٢ُ إٔ٪َّ َْعِ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ُث ُس ٌَ َیِب َٓ ت٨ُٔوَ٪ َِحٔ  ِٔ َی َٓ اَیاُظ  رَسَ

ًَِو٤ُُض٥ِ ٓٔت٨َِّة  ًَِو٤ُُض٥ِ ٨ًَِٔسُظ أَ َ أ َٓ  ا٨َّٟاَض 

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن 

ےہ سپ فہ اےنپ رکشلفں وک اتجیھب ےہ اتہک فہ ولوگں وک ہنتف ںیم ڈاںیل سپ اؿ  یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس اسیلب اک تخت دنمسر رپ وہات

 رکشل فاولں ںیم ےس اس ےک زندکی ڑبے اقمؾ فاال فیہ وہات ےہ وج اؿ ںیم بس ےس ز ادہ ہنتف ڈاےنل فاال وہ۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2609    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوسٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

اََّل أَِخبَرَ  َٗ یِٕب  ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ًَلٔئ َوإِٔسَح ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٤ًَُِع  ٧َاَحسَّ َ ث٨ََا اِِل اؤیََة َحسَّ ٌَ أَبُو ٣ُ

َط  ٍُ َْعِ ـَ ٥َ إٔ٪َّ إٔب٠ِٔیَص َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ُث ٩ًَِ أَبٔی ُس ٌَ ٤َِٟأئ ث٥َُّ یَِب ًَلَی ا ُط 

ًَِو٤ُُض٥ِ  َّٟة أَ ٔ أَِز٧َاص٥ُِ ٨ِ٣ُٔط ٨ِ٣َز َٓ ایَاُظ  ا٢َ ث٥َُّ َیحٔیُئ رَسَ َٗ َت َطِیّئا  ٌِ و٢ُ ٣َا َػ٨َ ُ٘ َی َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٠ُِت  ٌَ َٓ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٓٔت٨َِّة َیحٔیُئ أََحُسص٥ُِ 

 ٥َ ٌِ ٔ و٢ُ ن ُ٘ ُیِس٧ٔیطٔ ٨ِ٣ُٔط َوَي َٓ ا٢َ  َٗ ُت بَِی٨َطُ َوبََِْن ا٣َِزأَتٔطٔ  ِٗ َّی رَفَّ ُتطُ َحً ِٛ و٢ُ ٣َا َتَز ُ٘ َی َٓ ًِ أََحُسص٥ُِ  َ ا٢َ اِِل َٗ ا٢َ أ٧ََِت  َٗ ٤َُع أَُراُظ 

َی٠َِتز٣ُٔطُ  َٓ 

اوبرکبی دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

 ےہ سپ اس ےک زندکی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےب کش اسیلب اانپ تخت اپین رپ راتھک ےہ رھپ فہ اےنپ رکشلفں وک اتجیھب

رمےبت ےک اابتعر ےس فیہ رقمب وہات ےہ وج ہنتف ڈاےنل ںیم اؿ ےس ڑبا وہ اؿ ںیم ےس اکی آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ںیم ےن اس اس 

ں رطح ایک وت اطیشؿ اتہک ےہ وت ےن وکیئ )ڑبا اکؾ( رس ااجنؾ ںیہن د ا رھپ اؿ ںیم ایسکی)افر( آات ےہ افر اتہک ےہ ہک ںیم ےن )الف

آدیم( وک اس فتق کت ںیہن وھچڑا بج کت اس ےک افر اس یک ویبی ےک درایمؿ دجایئ ہن ڈولا دی اطیشؿ اےس اےنپ رقبی رک ےک 

 اتہک ےہ اہں وت ےہ اشمع ےن اہک ریما ایخؽ ےہ ہک اوہنں ےن اہک فہ اےس اےنپ ےس اٹمچ اتیل ےہ۔

  اوباعمفہی اشمع، اوبایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2610    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ اًْن، ١ٌ٘٣، ابی زبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ أ٧َ

 ِ ًَِو٤ُُض٥ِ ٓٔت َّٟة أَ ٔ ًَِو٤ُُض٥ِ ٨ًَِٔسُظ ٨ِ٣َز َ أ َٓ ت٨ُٔوَ٪ ا٨َّٟاَض  ِٔ َی َٓ ایَاُظ  ِیَلاُ٪ رَسَ ُث اٟظَّ ٌَ و٢ُ یَِب ُ٘ ٥َ َي  ٨َّة َوَس٠َّ

ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، لقعم، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

فملس ےس انس آپ رفامےت ےھت اطیشؿ اےنپ رکشلویں وک اتجیھب ےہ فہ ولوگں ںیم ہنتف ڈاےتل ںیہ سپ اؿ ںیم ےس رمہبت ےک اابتعر ےس 

 فیہ ز ادہ ڑبا وہات ےہ وج اؿ ںیم ےس ہنتف ڈاےنل ےک اابتعر ےس ڑبا وہ۔

 نب انیع، لقعم، ایب زریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہملس نب بیبش، نسح  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2611    حسیث                               و٦ج٠س س  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ٨٣ؼور سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٔس  ٌِ َِٟح ِس ب٩ِٔ أَبٔی ا َٗ ٥َ ٣َا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أََحٕس إَّٔلَّ َو َّ٠



 

 

ی٨ُطُ ٣ٔ  ١َِّ بٔطٔ ََقٔ ًَل ُوک َٓ أَِس٥َ٠َ  َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ًَا٧َىٔی  ا٢َ َوإٔیَّاَی إَّٔلَّ أَ٪َّ اہللَ أَ َٗ اُٟوا َوإٔیَّاَک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ِٟح٩ِّٔ  ٕ  ٩ِ ا  َیأ٣ُِزُنٔی إَّٔلَّ بَٔدِْر

رفاتی ےہ ہک ر اؽ امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر اسمل نب ایب دعج رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس رہ اکی آدیم ےک اسھت اس اک نج اسیھت رقمر ایک ایگ ےہ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک آپ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت یھب اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن رفام ا افر ریمے اسھت یھب رگم اہلل ےن ےھجم اس رپ دمد رفامیئ وت فہ 

 ؿ وہ ایگ سپ فہ ےھجم یکین یہ اک مکح رکات ےہ۔املسم

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ امثعؿ رجری، وصنمر اسمل نب ایب دعج رضحت دبعاہلل نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2612    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی سٔیا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ آز٦ ٤ًار ب٩ رزیٙ ٨٣ؼور  :  راوی

 ، ٤ًزا٪ سٔیا٪جزیز

َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٨َٔیأ٪ اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ  ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی  َحسَّ ح و َحسَّ

ص٤َُا ٕٙ لِٔکَ ارٔ ب٩ِٔ ُرَزیِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ  ٕ ٣ِٔث١َ َحٔسیثٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث  َطِیَبَة َحسَّ ٔ َجزٔیز ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر بٔإِٔس٨َاز

َٜةٔ  ٔ ٤ًََِٟلئ ی٨ُطُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟح٩ِّٔ َوََقٔ ی٨ُُط ٩ِ٣ٔ ا ١َِّ بٔطٔ ََقٔ ِس ُوک َٗ َیاَ٪ َو ِٔ  ُس

ر رجری، رمعاؿ ایفسؿ، اؿ اانسد انب ینثم انب اشبر دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ امعر نب رزقی وصنم

ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل ایفسؿ یک دحثی ںیم ےہ ہک رہ آدیم ےک اسھت اس اک اسیھت نج افر اکی اسیھت رفہتش 

 رقمر ایک ایگ ےہ۔

 وصنمر رجری، رمعاؿ ایفسؿ انب ینثم انب اشبر دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب آدؾ امعر نب رزقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ومنم یک اثمؽ وجھکر ےک درتخ یک رطح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2613    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، ابوػرخ، اب٩ ٗشیم ْعوہ سیسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا زوجہ ٧يی  :  راوی



 

 

 ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠

َُٗشیِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َػرِخٕ  ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ًَائَٔظَة َحسَّ ثَطُ أَ٪َّ  َوَة َحسَّ ثَُط أَ٪َّ ُْعِ ٕم َحسَّ

َد  ٥َ ََخَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ثَِتُط أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥َ َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَ َِٓٔزُِت  َِٟت  ا َٗ ِیًّل  َٟ  ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔٔسَصا 

أَی ٣َا أَِػ٨َ  َحاَئ رَفَ َٓ َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ًَلَی ٣ِٔث٠َٔک  اُر ٣ِٔثلٔی  َِ ٠ُِت َو٣َا لٔی ََّل َي ُ٘ َٓ ٔت  ًَائَٔظُة أَُٔغِ َٟٔک یَا  ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ی ٍُ 

٠ُُِٗت َو   ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أَِو ٣َعَٔی َطِیَلاْ٪  ا َٗ ِس َجائَٔک َطِیَلا٧ُٔک  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ٥ِ ٣َ اہللُ  ٌَ ا٢َ َن َٗ ٍَ ک١ُِّ إِٔنَشإ٪ 

َّی أَِس٥َ٠َ  ٠ًََِیطٔ َحً ًَا٧َىٔی  ِّی أَ ٩ِٜٔ َرب ٥ِ َوَل ٌَ ا٢َ َن َٗ َک یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ  ٠ُُِٗت َو٣َ

سب ط رعفہ دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی
ق
 اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبرخص، انب 

ےہ ہک اکی رات ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ریمے اپس ےس اھٹ رک ےلچ ےئگ بج ےھجم اس رپ ریغت آیئ سپ آپ رشتفی الےئ 

ایک  وت داھکی ہک ںیم ایک رک ریہ وہں وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اعہشئ ےھجت ایک وہا ایک ےھجت ریغت آیئ ںیم ےن رعض ایک ےھجم

تورت وک آپ یلص اہلل ہیلع فملس سک ے رمد رپ ریغت ہن آےئ وت ر اؽ اہلل ےن رفام ا ایک ریتے اپس ریتا اطیشؿ آ ا  ےہ ہک ھجم یسیج

ںیم ےن اہک اے اہلل ےک ر اؽ ایک ریمے اسھت اطیشؿ ےہ آپ ےن رفام ا اہں ںیم ےن رعض ایک ایک رہ ااسنؿ ےک اسھت وہات ےہ آپ 

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک آےکپ اسھت یھب ےہ آپ ےن رفام ا اہں نکیل ریمے رب  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں ںیم

 ےن اس ےک الخػ ریمی دمد یک اہیں کت ہک فہ املسمؿ وہ ایگ۔

سب ط رعفہ دیسہ اعہشئ دصہقی ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی
ق
 اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبرخص، انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم د

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 لخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیموکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دا
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، بْٜر برس ب٩ سٌیس حرضت ابوہزیزہ :  راوی

 ٕ َِْٜر ُ ٩ًَِ ب َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس  ٩ًَِ برُِسٔ ب٩ِٔ َس

 ٔ ا٢َ َوََّل إٔیَّاَی إ َٗ ا٢َ َرُج١ْ َوََّل إٔیَّاَک َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٠٤َُطُ  ًَ ٩َِٟ ی٨ُِطَٔی أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ َُّط  َسنَٔی اہللُأ٧َ َّ٤ َِ ٩ِٜٔ َّلَّ أَِ٪ َیَت  ٨ِ٣ُٔط بَٔزِح٤َٕة َوَل



 

 

زُوا  َسسِّ

ہبیتق نب دیعس، ، ثیل، ریکب رسب نب دیعس رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم ےس یسک وک یھب اس اک لمع 

 ہیلع فملس ےن رفام ا اجنت ہن دے اگ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ںیہن آپ یلص اہلل

 ےھجم یھب ںیہن! رگم ہی ہک اہلل ےھجم اینپ رتمح ںیم ڈاھپن ےل اگ نکیل  م دیسیھ راہ رپ اگزمؿ روہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، ریکب رسب نب دیعس رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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  ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بْٜر ب٩ اطخیو٧ص ب٩ ًبساَّلًلی ػسفی ًبساہلل :  راوی

ِٟحَ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ َسفٔیُّ أَِخبََر٧َا  ًِلَی اٟؼَّ َ ِبٔس اِِل ًَ ث٨َٔیطٔ یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ اِِلََطخِّ بَٔضَذا َحسَّ َِْٜر ُ ٩ًَِ ب ارٔٔث 

ا٢َ بَٔزِح٤َٕة ٨ِ٣ٔطُ  َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ  ٔ زُوا اِْلِٔس٨َاز ٩ِٜٔ َسسِّ ٥ِ یَِذَُکِ َوَل َٟ ١ٕ َو ـِ َٓ  َو

ویسن نب دبعاالیلع دصیف دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجش اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک 

 اہلل اینپ رتمح افر لضف ےس ڈاھپن ےل اگ افر  م دیسیھ راہ رپ اگزمؿ روہ ذموکر ںیہن۔

 االیلع دصیف دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، ریکب نب اجشویسن نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیموکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک 
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ح٤از اب٩ زیس ایوب ٣ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اب٩َِ َزیِسٕ  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب 

ا٢َ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ یَ  َٗ ٘ٔی١َ َوََّل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٓ َِٟح٨ََّة  ٠٤ًََُُط ا ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أََحٕس یُِسخ٠ُُٔط  ِّی بَٔزِح٤َ َٗ َسنٔی َرب َّ٤ َِ  ةٕ َت

 ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی اویب دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن ےن رفام ا یسک یھب آدیم وک اس اک لمع



 

 

تنج ںیم دالخ ہن رکاےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ںیہن آپ 

  فملس ےن رفام ا ےھجم یھب ںیہن  ااےئ اس ےک ہک ریما رب ےھجم اینپ رتمح ےس ڈاھپن ےل اگ۔یلص اہلل ہیلع

 ہبیتق نب دیعس، امحد انب زدی اویب دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 ح٤س حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪ ٣ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ 

 َ٤ًَ َِٟیَص أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ی٨ُِحٔیطٔ   ٥َ ٕ َوَرحِ َوَس٠َّ ة رٔفَ ِِ َسنَٔی اہللُ ٨ِ٣ُٔط ب٤َٔ َّ٤ َِ ا٢َ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ َیَت َٗ اُٟوا َوََّل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٤َٕة ٠ُُط 

رٔفَ  ِِ َسنَٔی اہللُ ٨ِ٣ُٔط ب٤َٔ َّ٤ َِ ًَلَی َرأِٔسطٔ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ َیَت ََٜذا َوأََطاَر  ٔ َص ِوٕ٪ بَٔیٔسظ ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ  ةٕ َوَرِح٤َةٕ َو

ںیم دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، انب توؿ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م 

 ےس وکیئ ااسی ںیہن ےہ ےسج اس اک لمع اجنت دولا دے احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ وک یھب ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع

فملس ےن رفام ا ےھجم یھب ںیہن رگم ہی ہک ےھجم اہلل ترفغت افر رتمح ےس ڈاھپن ےل اگ انب توؿ ےن اہک اس رطح اےنپ اہھت ےک اسھت 

 اےنپ رس رپ ااشرہ رک ےک اتب ا افر ےھجم یھب ںیہن  ااےئ اس ےک ہک اہلل ےھجم اینپ ترفغت ےک اسھت ڈاھپن ےل اگ۔

 دعی، انب توؿ دمحم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، انب ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح

     2618    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُزَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َِٟیَص َحسَّ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ یَِزَة 

ىَٔی اہللُ ٨٣ِٔ  َٛ ا٢َ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ َیَتَساَر َٗ اُٟوا َوََّل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٠٤ًََُُط   طُ بَٔزِح٤َةٕ أََحْس ی٨ُِحٔیطٔ 



 

 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ آدیم  زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض

ااسی ںیہن ےہ ےسج اس ےک اامعؽ اجنت دںی احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک یھب ںیہن آپ 

 رتمح ںیم ےل ےل اگ۔ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم یھب ںیہن رگم ہی ہک اہلل اینپ

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 لخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیموکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دا

     2619    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ابوًباز یحٌی ب٩ ًباز ابزاہی٥ ب٩ سٌس اب٩ طہاب ابی ًبیس ٣ولی ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ حرضت  :  راوی

 ٰی ٨ًہابوہزیزہ رضی اہلل تٌال

 َ ث ٕس َحسَّ ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس ًَبَّازٕ َحسَّ ًَبَّازٕ یَِحٌَی ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔی ًُبَِیٕس ٣َِولَی َحسَّ ٨َا اب٩ُِ ٔطَضإب 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕٖ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  َِٟح٨ََّة ًَ ٠٤ًََُُط ا ٩َِٟ یُِسخ١َٔ أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

١ٕ َوَرِح٤َةٕ  ـِ َٔ َسنَٔی اہللُ ٨ِ٣ٔطُ بٔ َّ٤ َِ ا٢َ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ َیَت َٗ اُٟوا َوََّل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ 

دعس انب اہشب ایب دیبع ومیل دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب اح م، اوبابعد ییحی نب ابعد اربامیہ نب 

ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م ںیم یسک وک یھب اس ےک اامعؽ تنج ںیم دالخ ہن رکاںیئ ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل 

 ںیہن رگم ہی ہک اہلل ےھجم اےنپ لضف افر رتمح ےس ڈاھپن ےل ےک ر اؽ آپ وک یھب ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم یھب

 اگ۔

دمحم نب اح م، اوبابعد ییحی نب ابعد اربامیہ نب دعس انب اہشب ایب دیبع ومیل دبعارلنمح نب توػ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2620    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًب :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ صَُزیَِزَة 

٠ًََِیطٔ َو  اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوََّل اہللُ  َٗ ٠٤َٔطٔ  ٌَ ٩َِٟ َی٨ِحَُو أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بٔ َّطُ  ٤ُ٠ًَِوا أ٧َ زُوا َوا ارٔبُوا َوَسسِّ َٗ ا٢َ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ َس٥ََّ٠  َٗ أ٧ََِت 

 ١ٕ ـِ َٓ َسنَٔی اہللُ بَٔزِح٤َٕة ٨ِ٣ُٔط َو َّ٤ َِ  َیَت

رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل

رفام ا ایمہن رفی اایتخر رکف افر دیسیھ راہ رپ اگزمؿ روہ افر اجؿ روھک ہک  م ںیم وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس اجنت احلص ہن رکے اگ 

 یھب ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم یھب ںیہن رگم ہی ہک اہلل احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ےھجم اینپ رتمح افر لضف ےس ڈاھپن ےل اگ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ایب اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2621    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ، ابی ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ٤٧ْر :  راوی

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ  اہللُ 

 یض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح دحثی رفاتی یک ےہ۔انب ریمن، ایب اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ر

 انب ریمن، ایب اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿانمنیقف یک افص :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2622    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ا٤ًع، :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََا إِٔسَح ٕ َحسَّ َوایَٔة اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ا ََکٔ ٌّ ٤ًَِٔع بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ َج٤ٔی َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز   بَِزاصٔی٥َ َحسَّ

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، اشمع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2623    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػأٟٕح 

وا ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َوَزاَز َوأَبِرٔشُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس 

 وخش وہ اجؤ۔ ےس ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک ےہ اہتبل ااضہف ہی ےہ ہک

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیموکیئ یھب اےنپ

     2624    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب حش٩ ب٩ اًْن ١ٌ٘٣ ابی زبْر ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا َّی اہللُ َطبٔیٕب َحسَّ َػل

 َ َِٟح٨ََّة َوََّل یُحْٔرُُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َوََّل أ٧َ ٠٤ًََُُط ا و٢ُ ََّل یُِسخ١ُٔ أََحّسا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ُ٘  ا إَّٔلَّ بَٔزِح٤َٕة ٩ِ٣ٔ اہللٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم ایب زریب ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ 

ہی ہک اہلل یک رطػ  انس  م ںیم ےس یسک وک اس ےک اامعؽ تنج ںیم دالخ ہن رکںی ےگ افر ہن یہ اےس منہج ےس اچبںیئ ےگ افر ہن ےھجم رگم

 ےس رتمح ےک اسھت۔

 ہملس نب بیبش نسح نب انیع لقعم ایب زریب ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب



 

 

 یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم وکیئ

     2625    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز وہیب ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ابوس٤٠ہ ب٩ ًبسا :  راوی

 ًوٖ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا زوجہ ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠

َبَة ح و َحسَّ  ِ٘ ٕس أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ٔ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا إِٔسَح َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی ٣َُح٤َّ

ث٨ََا بَ  ٖٕ یُ َحسَّ ِو ًَ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  ًَ ُت أَبَا َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبَة  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا ُوصَِیْب َحسَّ ًَائَٔظَة ِضزْ َحسَّ  ٩ًَِ ُث  َحسِّ

َّی ا ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ و٢ُ  ُ٘ ََّضا کَا٧َِت َت ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّطُ َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل إ٧ٔ َٓ وا  ارٔبُوا َوأَبِرٔشُ َٗ زُوا َو ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسسِّ ہللُ 

 ٔ َسن َّ٤ َِ ا٢َ َوََّل أ٧ََا إَّٔلَّ أَِ٪ یََت َٗ اُٟوا َوََّل أ٧ََِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ٠٤ًََُُط  َِٟح٨ََّة أََحّسا  ٤ُ٠ًَِوا أَ٪َّ أََحبَّ ٩َِٟ یُِسخ١َٔ ا َی اہللُ ٨ِ٣ُٔط بَٔزِح٤َٕة َوا

 ٌَ ِٟ ١َّ ا َٗ ٔلَی اہللٔ أَِزَو٣ُطُ َوإِٔ٪   ١ٔ٤َ إ

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم دمحم نب اح م، زہب فبیہ ومٰیس نب ہبقع اوبہملس نب دبعارلنمح نب توػ دیسہ اعہشئ ریض اہلل 

ؿ روہ افر ایمہن رفی اایتخر رکف افر اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا دیسیھ راہ رپ اگزم

وخربخشی دف ویکہکن یسک وک اس ےک لمع تنج ںیم دالخ ہن رکاںیئ ےگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

ےل اگ افر اجؿ ول اہلل  وک یھب ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا افر ےھجم یھب ںیہن  ااےئ اےکس ہک اہلل اینپ رتمح ےس ےھجم ڈاھپن

 ےک زندکی بس ےس دنسپدیہ لمع فہ ےہ وج ہشیمہ ایک اجےئ ارگہچ مک وہ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دبعازعلسی نب دمحم دمحم نب اح م، زہب فبیہ ومٰیس نب ہبقع اوبہملس نب دبعارلنمح نب توػ دیسہ اعہشئ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع زفہج یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 وکیئ یھب اےنپ اامعؽ ےس تنج ںیم دالخ ہن وہاگ ہکلب اہلل اعتیل یک رتمح ےس تنج ںیم دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2626    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ل٠ب ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ :  راوی

 ُ٤ِٟ ٔ ب٩ُِ ا زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ُِٟح٠َِوانٔیُّ َحسَّ ث٨ََاظ َحَش٩ْ ا ٩ًَِ َحسَّ ٠ٔٔب  َبَة بَٔضَذا  لَّ ِ٘ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ

وا ٥ِ یَِذَُکِ َوأَبِرٔشُ َٟ ٔ َو  اِْلِٔس٨َاز



 

 

نسح ولحاین وقعیب نب اربامیہ نب دعس دبعازعلسی نب بلطم ومٰیس نب ہبقع اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم 

 وخربخشی دف ذموکر ںیہن۔

 سی نب بلطم ومٰیس نب ہبقعنسح ولحاین وقعیب نب اربامیہ نب دعس دبعازعل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اامعؽ یک رثکت افر ابعدت ںیم وپری وکشش رکےن ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

  رکےن ےک ایبؿ ںیماامعؽ یک رثکت افر ابعدت ںیم وپری وکشش

     2627    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، زیاز ب٩ ًًلٗة حرضت ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًًَٔل ٩ًَِ زٔیَاز ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َبَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤َُِِْٟٔرة ٩ًَِ ا

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبَٔک َو٣َ  سَّ َ٘ ََٟک ٣َا َت ِس ُرََفَ اہللُ  َٗ ُٕ َصَذا َو َٟطُ أََتک٠ََّ ٘ٔی١َ  َٓ َس٣َاُظ  َٗ َدِت  َٔ َّی ا٧َِت َّی َحً وُ٪ َػل ُٛ ًَل أَ َٓ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  َ
ا َتأََخَّ

ِبّسا َط   ُٜوّراًَ

ہبیتق نب دیعس، ، اوبتواہن، ز اد نب العۃق رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس 

ر ض ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع 
سب ع
رطح امنز زپیھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپؤں ابمرک  اج ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 تقشم ویکں ربداتش رکےت ںیہ احالہکن اہلل ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اےلگ افر ےلھچپ انگہ اعمػ رک د ے ںیہ وت آپ فملس ایسی

 یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک ںیم رکش زگار دنبہ ہن ونبں۔

 ہبیتق نب دیعس، اوبتواہن، ز اد نب العۃق رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 اامعؽ یک رثکت افر ابعدت ںیم وپری وکشش رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2628    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، سٔیا٪، زیاز ب٩ ًًلٗہ حرضت ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٍَ ا َة َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ًًَٔل ٩ًَِ زٔیَاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر وَُّل َحسَّ ُ٘ َبَة َي ٌِ ا٦َ ا٨َّٟٔيیُّ ٤َُِِْٟٔرَة ب٩َِ ُط َٗ  



 

 

٦َ ٩ِ٣ٔ َذ٧ِبَٔک َو٣َ  سَّ َ٘ ََٟک ٣َا َت ِس ُرََفَ اہللُ  َٗ اُٟوا  َٗ َس٣َاُظ  َٗ َّی َور٣َِٔت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحً ًَ َّی اہللُ  ًَِبّسا َػل وُ٪  ُٛ َ ًَل أ َٓ ا٢َ أَ َٗ  َ
ا َتأََخَّ

 َطُٜوّرا

ہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایفسؿ، ز اد نب العہق رضحت ریغم

ےن اانت  ماؾ رفام ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپؤں ابمرک ںیم فرؾ آایگ احصہب ےن رعض ایک قیقحت اہلل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک 

 ر دنبہ ہن ونبںاےلگ افر ےلھچپ انگہ اعمػ رک  اک ےہ آپ ےن رفام ا ایک ںیم رکش زگا

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، ایفسؿ، ز اد نب العہق رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 یک رثکت افر ابعدت ںیم وپری وکشش رکےن ےک ایبؿ ںیماامعؽ 

     2629    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، ابوػرخ، اب٩ ٗشیم ْعوہ ب٩ زبْر، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سیسہ  :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََ  ٩ًَِ اَحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َػرِخٕ  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ  ٖٕ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ َس زُو ٌِ َوَة ا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ ُْعِ َُٗشِیٕم  ب٩ِٔ 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا َػ  ًَ َّی اہللُ  َِٟت کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ًَائَٔظُة َیا ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر َِٟت  ا َٗ َ رِٔجًَلُظ 
رطَّ َٔ َّی َت ا٦َ َحً َٗ َّی  ل

ًََٓل  ًَائَٔظُة أَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َِبَٔک َو٣َا َتأََخَّ سَّ َ٘ ََٟک ٣َا َت ِس ُرُٔفَ  َٗ ٍُ َصَذا َو ًَِبّسا َطُٜوّرا َرُسو٢َ اہللٔ أََتِؼ٨َ وُ٪  ُٛ  أَ

سب ط رعفہ نب زریب، ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، 
ق
اوبرخص، انب 

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل بج امنز زپےتھ وت اس دقر  ماؾ رفامےت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپؤں ابمرک ٹھپ اجےت 

 ہیلع فملس ااسی ویکں رکےت ںیہ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل

 فملس ےک اےلگ ےلھچپ بس انگہ شخب د ے ےئگ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اے اعہشئ ایک ںیم رکش زگار دنبہ ہن ونبں۔

سب ط رعفہ نب زریب :  رافی
ق
، ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبرخص، انب 

 اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیمفظع فتحیصن 

     2630    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ وٛیٍ، اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ :  راوی

اؤیََة ح و َحسَّ  ٌَ ٍْ َوأَبُو ٣ُ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٤ًَِٔع َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر

اؤیََة ا٨ََّٟدعٔیُّ  ٌَ ٤َزَّ ب٨َٔا َیزٔیُس ب٩ُِ ٣ُ َٓ ًَِبسٔ اہللٔ ٨َِ٧َتٔوزُُظ  ٨َّا ُج٠ُوّسا ٨ًَِٔس بَأب  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ََٓسَخ١َ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ِٔ٠ًِطُ ب٤َٔکَا٨َٔ٧ا  ٨َ٠ِا أَ ُ٘ َٓ  

 َ ىٔی أَِ٪ أ ٌُ ٤َا ی٨َ٤َِ َٓ ِّی أُِخبَرُ ب٤َٔکَا٥ُِٜٔ٧  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِبُس اہللٔ  ًَ ٠ًََِی٨َا  َد  ٥ِ٠َ َی٠َِبِث أَِ٪ ََخَ َٓ ٠َِیطٔ  اصَٔیُة أَِ٪ أ٥َُِّٜ٠٣ُٔ إٔ٪َّ ًَ َِٟی٥ُِٜ إَّٔلَّ ََکَ ٔ َد إ َِخُ

٨َُٟا  ٥َ کَاَ٪ یََتَدوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِی٨َاَرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَ آ٣َٔة  َة اٟشَّ َٓ ٤َِِٟؤًَؤة فٔی اِِلَیَّا٦ٔ ٣ََدا  بٔا

اوبرکب نب ایب ہبیش فعیک، انب ریمن، اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت قیقش ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت دبعاہلل ےک درفازہ رپ اؿ ےک 

 ےن اہک )دبع اہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک( امہرے ااظتنر ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ہک امہرے اپس ےس سیدی نب اعمفہی یعخن اک زگر وہا وت مہ

اہیں احرض وہےن یک االطع دے دانی وھتڑی دری دعب یہ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع امہرے اپس رشتفی الےئ وت اہک ےھجم 

 ہک ںیم ںیہمت گنت دؽ اہمترے آےن یک االطع دی یئگ افر ےھجم اہمتری رطػ آےن ےس اس ابت ےک العفہ یسک ابت ےن عنم ںیہن ایک

رکےن وک دنسپ ہن رکات اھت ویکہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے ااتک اجےن ےک وخػ یک فہج ےس ھچک دونں ےک ےئل فظع فتحیصن اک 

 انہغ رکایل رکےت ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش فعیک، انب ریمن، اوباعمفہی اشمع، قیقش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2631    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حاب ب٩ حارث ت٤یِم اب٩ ٣شہز اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩ خرش٦ ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ابوسٌیس اطخ اب٩ ازریص ٨٣ :  راوی

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ا٤ًع ٨٣حاب اب٩ ٣شہز ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زہ ط٘یٙ ًبساہلل



 

 

٤ٔیِٔمُّ  َِٟحارٔٔث اٟتَّ ث٨ََا ٨ِ٣َٔحاُب ب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص ح و َحسَّ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو َس ث٨ََا َحسَّ ٕ ح و َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُِشضٔز  َحسَّ

ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز حَ  اََّل أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلٔیُّ ب٩ُِ َخرِشَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ٩ًَِ إِٔسَح ُض٥ِ  َیاُ٪ ک٠ُُّ ِٔ ث٨ََا ُس سَّ

٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَوُظ َوَزاَز ٣ٔ  َ ٕٙ اِِل ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ِزُو ب٩ُِ ٣ُزََّة  ًَ ثَىٔی  ٤ًَُِع َوَحسَّ َ ا٢َ اِِل َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُِشضٔز ٨َِحاْب فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

ِبٔس اہللٔ ٣ِٔث٠َطُ  ًَ  ٩ًَِ 

 اوبدیعس اجش انب ادرسی اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، انب ایب رمع ایفسؿ، اشمع

 اجنمب انب رہسم اشمع، رمعف نب رمہ قیقش دبعاہلل اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

اوبدیعس اجش انب ادرسی اجنمب نب احرث یمیمت انب رہسم ااحسؼ نب اربامیہ، یلع نب رشخؾ ٰیسیع نب ویسن، انب ایب رمع  :  رافی

 ایفسؿ، اشمع اجنمب انب رہسم اشمع، رمعف نب رمہ قیقش دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انمنیقف یک افصت افر اؿ ےک ااکحؾ اک ایبؿ :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2632    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، ٨٣ؼور اب٩ ابی ٤ًز حرضت ط٘یٙ ابووائ١ :  راوی

َٟطُ حَ  ُى  ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر ح و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ِی١ُ ب٩ُِ ًَٔیإق  ـَ ُٓ ث٨ََا  سَّ

 ٔ ٕٙ أَبٔی َوائ ٩ًَِ َط٘ٔی َّا ٧ُحٔبُّ ٨ِ٣َُؼوٕر  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ إ٧ٔ َٟطُ َرُج١ْ یَا أَبَا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ َخ٤ٔیٕص  ٧َا ک١َُّ َیِو٦ ُ
ًَِبُس اہللٔ یَُذَکِّ ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ١ٕ 

ث٥َُِٜ إَّٔلَّ ََکَ  ىٔی أَِ٪ أَُحسِّ ٌُ ا٢َ ٣َا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٕ ثِت٨ََا ک١َُّ یَِو٦ ََّک َحسَّ ََٟوزِٔز٧َا أ٧َ صَٔیُة أَِ٪ أ٥َُِّٜ٠٣ُٔ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ اَحٔسیَثَک َوَنِظَتضٔیطٔ َو

٠ًََِی٨َا آ٣َٔة  اصَٔیَة اٟشَّ ٤َِِٟؤًَؤة فٔی اِِلَیَّا٦ٔ ََکَ ٨َُٟا بٔا ٥َ کَاَ٪ یََتَدوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 رہ رعمجات ےک دؿ فظع ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر انب ایب رمع رضحت قیقش اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل ںیمہ

فتحیصن ایک رکےت ےھت وت اؿ ےس اکی آدیم ےن اہک اے اوبدبعارلنمح مہ آپ یک دحوثیں افر ابوتں وک دنسپ رکےت ںیہ افر اچےتہ ںیہ 

یئ یھب افر امہری ہی وخاشہ ےہ ہک آپ ںیمہ رہ رفز فظع ف تحیصن ایک رکںی وت اوہنں ےن اہک ےھجم اہمترے ااتک اجےن ےک ڈر ےک العفہ وک

زیچ ااحدثی رفاتی رکےن ےس رفےنک فایل ںیہن ےب کش ر اؽ اہلل امہرے ااتک اجےن ےک وخػ یک فہج ےس ھچک دونں ےک ےئل فظع 

 فتحیصن اک انہغ رکایل رکےت ےھت۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، وصنمر انب ایب رمع رضحت قیقش اوبفالئ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ : ابب

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2633    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ح٤یس حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  ٩ًَِ ثَابٕٔت َوح٤َُِیٕس  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ب٩ِٔ ٣َأٟٕک 

َضَوأت اہللٔ َػ  ِت ا٨َّٟاُر بٔاٟظَّ َّٔ ٔ َوحُ ٤َِٟکَارٔظ َِٟح٨َُّة بٔا ِت ا َّٔ ٥َ حُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ل

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق امحد نب ہملس اثتب دیمح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ 

 ں ےس رھگی وہیئ ےہ ہکبج دفزخ وخ یین وخااشہت ےس رھگی وہیئ ےہ۔اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ےک ںوف

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق امحد نب ہملس اثتب دیمح رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿتنج :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2634    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، طبابہ ورٗاء ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ثَىٔی َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٕب َحسَّ َّی اہللُ  رَحِ َػل

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح  زریہ نب رحب، ابشہب فراقء ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل

 دحثی لقن رکےت ںیہ۔

 زریہ نب رحب، ابشہب فراقء ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2635    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی زہْر ب٩ رحب، زہْر سٌیس سٔیا٪، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ِ٤ ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاَحسَّ َیاُ٪  ِٔ ٌٔیْس أَِخبََر٧َا ُس ا٢َ َس َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ٕب  ثٔیُّ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌَ ٩ًَِ زٕو اِِلَِط  ٔ ز

ًَِس  ًَزَّ َوَج١َّ أَ ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ًَِْْن اِِلَِْعَ أٟحَْٔن ٣َا ََّل  ٌَٔبازَٔی اٟؼَّ ٔ ِزُت ٟ

ْص ٣َا  ِٔ ٥ُ٠َ َن ٌِ ًَل َت َٓ ُٚ َذَٟٔک فٔی َٛٔتأب اہللٔ  ٠ِٔب َبرَشٕ ٣ِٔؼَسا َٗ ًَلَی  ِت َوََّل َخرَطَ  ٌَ ًُِْٕن َرأَِت َوََّل أُذُْ٪ َس٤ٔ ةٔ أَ َُٟض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَّ أُِخفَٔی 

٠٤َُوَ٪  ٌِ  َجزَاّئ ب٤َٔا کَا٧ُوا َي

ی زریہ نب رحب، زریہ دیعس ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس  دیعس نب رمعف
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رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل زعفلج ےن رفام ا ںیم ےن اےنپ کین دنبفں ےک ےئل )ایسی 

 ہک ںیہنج ہن یسک آھکن ےن داھکی افر ہن یہ یسک ااسنؿ ےک دؽ رپ اؿ اک ایخؽ زگرا اس یک دصتقی اہلل اعتیل ایسی زیچںی( ایتر رک ریھک ںیہ
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اؿ ےک  بخ  وک ولعمؾ ںیہن ہک وج ںیتمعن یک اتکب ںیم وموجد ےہ ف

 ےئل اپھچ ریھک ںیہ اؿ ےک ےئل آوھکنں یک ڈنھٹک ےہ دبہل ےہ اس اک وج فہ رکےت ےھت۔

ی زریہ نب رحب، زریہ دیعس ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

عئ

 

ش

 دیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2636    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ٨ًہ ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی اب٩ وہب، ٣اٟک ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

٩ًَِ اِِلَِْعَ   ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ثَىٔی ٣َأْٟک  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس َّی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٔد 

ًَِسِزُت  َّ َوَج١َّ أَ ًَز ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٠ِٔب  اہللُ  َٗ ًَلَی  ِت َوََّل َخرَطَ  ٌَ ًَِْْن َرأَِت َوََّل أُذُْ٪ َس٤ٔ أٟٔحَْن ٣َا ََّل  ٌَٔبازَٔی اٟؼَّ ٔ ٟ

٠َِیطٔ  ًَ ٥ُِٜ اہللُ  ٌَ ا ب٠ََِط ٣َا أَك٠َِ  َبرَشٕ ذَُِخّ

 اہلل ہیلع فملس ےن اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص



 

 

 رفام ا اہلل زعفلج ےن رفام ا ںیم ےن اےنپ کین دنبفں ےک ےئل )ایسی ایسی زیچںی( ایتر رک ریھک ںیہ ہک ںیہنج ہن یسک آھکن ےن داھکی افر

اک ذرک وھچڑف نج  ہن یہ یسک اکؿ ےن انس افر ہن یہ یسک ااسنؿ ےک دؽ رپ اؿ اک ایخؽ زگرا )افر فہ ںیتمعن اؿ ےک ےیل( عمج رک ریھک ںیہ اؿ

 یک اہلل اعتیل ےن ںیہمت االطع دے ریھک ےہ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، امکل ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2637    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ اب٩ ٤٧ْر، ابی ا٤ًع، ابی ػاٟح حرضت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَ  ث٨ََا أَ َحسَّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اؤیََة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا بٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ بٔی َحسَّ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَُِع  َ ٌَٔبازَٔی  اِِل ٔ ًَِسِزُت ٟ زَّ َوَج١َّ أَ ًَ و٢ُ اہللُ  ُ٘ َي

٥ُِٜ اہللُ ٌَ ا ب٠ََِط ٣َا أَك٠َِ ٠ِٔب َبرَشٕ ذَُِخّ َٗ ًَلَی  ِت َوََّل َخرَطَ  ٌَ ًَِْْن َرأَِت َوََّل أُذُْ٪ َس٤ٔ أٟٔحَْن ٣َا ََّل  ٥ُ٠َ اٟؼَّ ٌِ ًَل َت َٓ أَ  ٠َِیطٔ ث٥َُّ ََقَ ًَ  

ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَّ  َٟ ْص ٣َا أُِخفَٔی  ِٔ ًُِْٕن َن  ةٔ أَ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، ایب اشمع، ایب اصحل رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا اہلل زعفلج رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ کین دنبفں ےک ےئل )ایسی ایسی ںیتمعن( ایتر رک ریھک ںیہ ہک نج وک ہن وت یسک

 آھکن ےن داھکی افر ہن یسک اکؿ ےن انس افر ہن یہ یسک ااسنؿ ےک دؽ رپ اؿ اک ایخؽ زگرا ہی ںیتمعن اؿ ےک ےئل عمج رک ریھک ںیہ اؿ اک ذرک

ْم نِمْ
ُ
ه
لَ

 َ ی 
ِ
ف ْ

 

د
ُ
ا أ
َ
ٌس م

َفْ

 

ت

ُم 

َ ل
ْ
َع

 

ت

ا  َ َ

 

(  وھچڑف نج وتمعنں یک اہلل اعتیل ےن ںیہمت االطع دے ریھک ےہ رھپ آپ ےن ہی آتی زپیھ )ف ٍ
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  اؿ ےک ےئل اپھچ رک ریھک ںیہ اؿ ےک ےئل آوھکنں یک ڈنھٹک ےہ دبہل ےہ اس اک وج فہ رکےت 
 
ب

 

عت
م

 

ت

یسک بخ  وک ولعمؾ ںیہن ہک وج 

 ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی انب ریمن، ایب اشمع، ایب اصحل رضحت اوبرہریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 فظع فتحیصن ںیم ایمہن رفی اایتخر رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2638    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ایلی اب٩ وہب، ابوػرخ، ابوحاز٦، حرضت سہ١ ب٩ سٌس ساًس یہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ہارو٪ ب٩ سٌیس  :  راوی

ثَىٔی أَبُو َػرِخٕ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ  ٖٕ َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ َس زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ا٢َ َحسَّ َٗ ثَُط   أَ٪َّ أَبَا َحاز٦ٕٔ َحسَّ

أًٔسیَّ  ٕس اٟشَّ ٌِ ُت َسِض١َ ب٩َِ َس ٌِ َّی  َس٤ٔ َِٟح٨ََّة َحً َٕ ٓٔیطٔ ا ٥َ ٣َِح٠ّٔشا َوَػ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَُّل َطضِٔسُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُ٘ َي

ِت  ٌَ ًَِْْن َرأَِت َوََّل أُذُْ٪ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی آَٔخٔ َحٔسیثٔطٔ ٓٔیَضا ٣َا ََّل  َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ٠ِٔب َبرَشٕ ث٥َُّ َوََّل َخرَطَ  ا٧َِتَهی ث٥َُّ  َٗ ًَلَی 

٨َاصُ  ِٗ ا َرَز ا َو٤٣َّٔ ٌّ ا َوك٤ََ ّٓ ٍٔ یَِسًُوَ٪ َربَُّض٥ِ َخِو أج ـَ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٔ اِْلَیَة َتَتَحافَی ُج٨ُوبُُض٥ِ  تََرأَ َصٔذظ ِٗ ْص ٣َا ا ِٔ ٥ُ٠َ َن ٌِ ًَل َت َٓ وَ٪  ُ٘ ٔٔ ٥ِ ی٨ُِ

 ٌِ ًُِْٕن َجزَاّئ ب٤َٔا کَا٧ُوا َي ةٔ أَ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ َُقَّ َٟ  ٠٤َُوَ٪ أُِخفَٔی 

اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبرخص، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدعی رفامےت ںیہ ہک ںیم ر اؽ اہلل یک 

اکی ایسی سلجم ںیم وموجد اھت ہک سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن تنج یک تہب رعتفی ایبؿ رفامیئ آرخ ںیم رفام ا ہک تنج ںیم 

ںیہ ہک نج وک ہن وت یسک آھکن ےن داھکی افر ہن یسک اکؿ ےن انس افر ہن یسک ااسنؿ ےک دؽ رپ اؿ اک ایخؽ زگرا رھپ آپ یلص  ایسی ایسی ںیتمعن
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 ریھک ےہ اؿ ےک ےئل آوھکنں یک ڈنھٹک دبہل ےہ اس اک وج الچل ےس افر امہرا د ا وہ ارخچ رکےت ںیہ  ا یسک  ی وک ولعمؾ ںیہن وج اپھچ

 فہ رکےت ےھت۔

 اہرفؿ نب رعمفػ، اہرفؿ نب دیعس ایلی انب فبہ، اوبرخص، اوباحزؾ، رضحت لہس نب دعس اسدع ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اکی ا ےس درتخ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا اسؽ کت تلتنج ںیم 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم اکی ا ےس درتخ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا اسؽ کت اتلچ رےہ اگ رھپ یھب اےس ےط ںیہن رک ےکس اگ ۔

     2639    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔیطٔ  بُرٔیِّ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیٕس ا ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ َس َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل صَُزیَِزَة 

ََٟظَحَزّة َئشْرُ اٟزَّاُٛٔب فٔی ه٠َِّٔضا ٣ٔائََة َس٨َةٕ  َِٟح٨َّٔة  ا٢َ إٔ٪َّ فٔی ا َٗ َّطُ   ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ



 

 

ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت  ہبیتق نب دیعس، ، ثیل، دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل

 ںیہ ہک آپ ےن رفام ا تنج ںیم اکی ااسی درتخ ےہ ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا اسؽ کت اتلچ رےہ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، ثیل، دیعس نب اوبدیعس ربقمی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم اکی ا ےس درتخ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا اسؽ کت اتلچ رےہ اگ رھپ یھب اےس ےط ںیہن رک ےکس اگ ۔

     2640    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ اب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّا ِٟٔحزَامٔیَّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  دٔ َحسَّ ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ  ز ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َضا ٌُ َل ِ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َوَزاَز ََّل َي َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ 

َُھاا ینعی فہ  اار اس درتخ وک  ا اسؽ کت یھب ےط ںیہن رک ےکس اگ اافلظ زادئ دحثی یک رطح رفاتی لقن 

ع
َ
ت َْقغ

ا 
َ
یک ےہ نکیل اس ںیم ل

 ںیہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ انب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم اکی ا ےس درتخ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا اسؽ کت اتلچ رےہ اگ رھپ یھب اےس ےط ںیہن رک ےکس اگ ۔

     2641    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ح٨ولی، ٣دزومی وہیب ابی حاز٦ حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ث٨ََا ُوَصِیْب  ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ َِٟح٨َِولٔیُّ أَِخبََر٧َا ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََا إِٔسَح ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اَحسَّ ٕس  ٌِ ہللٔ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس

 ِ٘ ًَا٦ٕ ََّل َي ََٟظَحَزّة َئشْرُ اٟزَّاُٛٔب فٔی ه٠َِّٔضا ٣ٔائََة  َِٟح٨َّةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ فٔی ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َضاَػل ٌُ  َل

اتی ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یموفیم فبیہ ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رف

رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ںیم اکی ااسی درتخ ےہ ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا 

 اسؽ کت یھب اےس ےط ںیہن رک اتکس۔



 

 

 ااحسؼ نب اربامیہ یلظنح، یموفیم فبیہ ایب احزؾ رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم اکی ا ےس درتخ ےک ایبؿ ںیم ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال  اار  ا اسؽ کت اتلچ رےہ اگ رھپ یھب اےس ےط ںیہن رک ےکس اگ ۔

     2642    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوحاز٦، ن٤ٌا٪ ب٩ ابی ًیاغ زرقی حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُِٟدِسرٔ ٌٔیٕس ا ثَىٔی أَبُو َس ا٢َ َحسَّ َ٘ َٓ ًَیَّإغ اٟزَُّرقٔیَّ  ٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔی  ٌِ ثُِت بٔطٔ ا٨ُّٟ َحسَّ َٓ  ٕ ا٢َ أَبُو َحاز٦ٔ َٗ ًَ ٠ًََِیطٔ یُّ  َّی اہللُ  ٩ِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 ٌُ َل ِ٘ ًَا٦ٕ ٣َا َي ٍَ ٣ٔائََة  ی ٔ َز اٟرسَّ َّ٤ ـَ ٤ُِٟ َِٟحَواَز ا َِٟح٨َّٔة َطَحَزّة َئشْرُ اٟزَّاُٛٔب ا ا٢َ إٔ٪َّ فٔی ا َٗ  ٥َ  َضاَوَس٠َّ

فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت  اوباحزؾ، امعنؿ نب ایب ایعش زرح  رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع

ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ںیم اکی درتخ ااسی ےہ ہک سج ےک اسےئ ںیم ےنلچ فاال دمعہ زیت راتفر وھگڑے اک  اار 

  ا اسؽ کت لچ رک یھب اےس ےط ںیہن رک اتکس۔

 اہلل اعتٰیل ہنعاوباحزؾ، امعنؿ نب ایب ایعش زرح  رضحت اوبدیعس دخری ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک اہلل تنج فاولں ےس اینپ راض اک االعؿ رفامےئ اگ افر اس ابت ک

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اہلل تنج فاولں ےس اینپ راض اک االعؿ رفامےئ اگ افر اس ابت ےک یھب ہک اہلل اؿ ےس یھبک انراض ںیہن وہاگ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک 

     2643    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٩ وہب، ٣اٟک ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ سہ٥ ًبساہلل ب٩ ٣بارک، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی ًبساہلل ب :  راوی

 اب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠ ًلاء ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤َُِٟباَرٔک أَِخبََر٧َا ٣َأُٟک ب٩ُِ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َسِض٥ٕ َحسَّ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  َحسَّ أ٧ََٕص ح و َحسَّ

 َ ٌٔیٕس اِِل ٩ًَِ َس ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ثَىٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ًَ ث٨ََا  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٩ًَِ یِلٔیُّ َوا٠َّٟ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   

 ُ٘ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ َي َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُِٟدِسرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌٔیٕس ا َِّیَک َرب٨ََّا أَبٔی َس َٟب وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ ٔة  َِٟح٨َّ َِٟح٨َّٔة یَا أَص١َِ ا و٢ُ ِٔلَص١ِٔ ا



 

 

ًَِلیِ  ِس أَ َٗ ٨َا ََّل ٧َزَِضی یَا َربِّ َو َٟ وُٟوَ٪ َو٣َا  ُ٘ َی َٓ و٢ُ َص١ِ َرٔؿیُت٥ِ  ُ٘ َی َٓ َِٟدِْرُ فٔی یََسیَِک  َسیَِک َوا ٌِ ٔم أََحّسا ٩ِ٣ٔ َوَس ٌِ ٥ِ ُت َٟ ت٨ََا ٣َا 

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ٠َِی٥ُِٜ  َخ٠َِ٘ٔک  ًَ و٢ُ أُح١ُّٔ  ُ٘ َی َٓ ١ُ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ـَ ِٓ وُٟوَ٪ یَا َربِّ َوأَیُّ َطِیٕئ أَ ُ٘ َی َٓ َٔک  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ـَ ِٓ َ ًِٔلی٥ُِٜ أ ُ ًََٓل أَََّل أ  رِٔؿَوانٔی 

َسُظ أَبَّسا ٌِ ٠ًََِی٥ُِٜ َب  أَِسَدُم 

دبعاہلل نب فبہ، امکل انب اسن، زدی نب املس  دمحم نب دبعارلنمح نب مہس دبعاہلل نب ابمرک، امکل نب اسن، اہرفؿ نب دیعس ایلی

اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل تنج فاولں ےس 

 ضہ ںیم ےہ رفامےئ اگ اے تنج فاول! یتنج رعض رکںی ےگ اے امہرے رپفرداگر مہ احرض ںیہ افر کین یتخب افر الھبیئ ریت
قی
ے یہ 

رھپ اہلل رفامےئ اگ ایک  م رایض وہ ےئگ وہ یتنج رعض رکںی ےگ اے رپفرداگر مہ ویکں رایض ہن وہں احالہکن وت ےن وج ںیتمعن ںیمہ اطع 

ےس یھب ڑبھ رک  رفامیئ ںیہ فہ ںیتمعن وت ےن اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک وک یھب اطع ںیہن رفامںیئ رھپ اہلل رفامےئ اگ ایک ںیم ںیہمت اؿ وتمعنں

افر تمعن اطع ہن رکفں یتنج رعض رکںی ےگ اے رپفرداگر اؿ ےس ڑبھ رک افر وکؿ یس تمعن وہیگ رھپ اہلل رفامےئ اگ ںیم  م ےس اینپ 

 راض افر وخیش اک االعؿ رکات وہں اب اس ےک دعب ےس ںیم  م ےس یھبک یھب انراض ںیہن وہں اگ۔

 نب ابمرک، امکل نب اسن، اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ، امکل انب اسن، زدی نب دمحم نب دبعارلنمح نب مہس دبعاہلل :  رافی

 املس اطعء نب اسیر رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... تنج ںیم اکی دفرسے ےک ابال اخےن اس رطح دںیھکی ےگ جاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل تنج ںیم اکی دفرسے ےک ابال اخےن اس رطح دںیھکی ےگ سج رطح ہک  م آامسونں ںیم اتسرفں وک دےتھکی وہ۔

     2644    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ٗاری، ابی حاز٦ حرضت سہی١ ب٩ سٌس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕس أَ٪َّ َرُسو٢َ َسِض١ٔ َحسَّ ٌِ ب٩ِٔ َس

٤َا َتزَ  َٛ َِٟح٨َّةٔ  َة فٔی ا َٓ زِ ُِ ِٟ َ٪ ا ََٟیتََراَؤِ َِٟح٨َّٔة  ا٢َ إٔ٪َّ أَص١َِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َائٔ اہللٔ َػل َب فٔی اٟشَّ َٛ َِٜو َ٪ اِل  اَؤِ

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ اقری، ایب احزؾ رضحت لیہس نب دعس ریض اہلل

 تنج فاےل تنج ںیم اکی دفرسے ےک ابالاخےن اس رطح دںیھکی ےگ ہک سج رطح  م آامسونں ںیم اتسرفں وک دےتھکی وہ۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب اربامیہ اقری، ایب احزؾ رضحت لیہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل تنج ںیم اکی دفرسے ےک ابال اخےن اس رطح دںیھکی ےگ سج رطح ہک  م آامسونں ںیم اتسرفں وک دےتھکی وہ۔

     2645    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

 حرضت سہی١ رف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن یہ حسیث ن٤ٌا٪ ب٩ ابی ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤َا َٛ وَُّل  ُ٘ ُِٟدِسرٔیَّ َي ٌٔیٕس ا ُت أَبَا َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ ًَیَّإغ  ٤َاَ٪ ب٩َِ أَبٔی  ٌِ ثُِت بَٔذَٟٔک ا٨ُّٟ َحسَّ َٓ ا٢َ  یَّ فٔی  َٗ رِّ َب اٟسُّ َٛ َِٜو َ٪ اِل َتَزاَؤِ

زِبٔیِّ  َِ ِٟ قٔیِّ أَِو ا ِ
ٙٔ اٟرشَّ ُٓ ُ  اِِل

رضحت لیہس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی امعنؿ نب ایب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن اہک ہک ںیم ےن 

  رطح  م  ےتکم اتسرے رشمح  افر رغمیب انکرفں ںیم دےتھکی وہ۔رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس فہ رفامےت ںیہ سج

 رضحت لیہس رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی امعنؿ نب ایب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل تنج ںیم اکی دفرسے ےک ابال اخےن اس رطح دںیھکی ےگ سج رطح ہک  م آامسونں ںیم اتسرفں وک دےتھکی وہ۔

     2646    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حاز٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣دزومی وہیب حرضت ابو :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ بٔاِْلِٔس٨َاَزی٩ِٔ  ث٨ََا ُوصَِیْب  ٤َِِٟدزُومٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا ث٨ََاظ إِٔسَح وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ا ٧َِحَو َحٔسیٔث َي ٌّ  َج٤ٔی

ں دنسفں ےک اسھت وقعیب یک رفاتی یک رطح ااحسؼ نب اربامیہ، یموفیم فبیہ رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دفون

 رفاتی لقن یک۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، یموفیم فبیہ رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایب :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل تنج ںیم اکی دفرسے ےک ابال اخےن اس رطح دںیھکی ےگ سج رطح ہک  م آامسونں ںیم اتسرفں وک دےتھکی وہ۔

     2647    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ی ًبساہلل ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ػٔوا٪ ب٩ ًبساہلل ب٩ جٌرف ب٩ یحٌی ب٩ خاٟس ٩ٌ٣ ٣اٟک ہارو٪ ب٩ سٌیس ایل :  راوی

 س٠ی٥ ًلاء ب٩ يشار حرضت ابوسٌیس خسری

ثَىٔی َصاُروُ٪  ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٩ْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ رَفٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی ب٩ِٔ َخأٟٕس َحسَّ ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ثَىٔی  ُى َحسَّ ِٔ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َوا٠َّٟ  ب٩ُِ َس

ث٨ََا ُط َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  َٟ ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ َواَ٪ ب٩ِٔ ُس٠َِی٥ٕ  ِٔ ٩ًَِ َػ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٣َأُٟک ب٩ُِ أ٧ََٕص  ُِٟدِسرٔیِّ ًَ ٌٔیٕس ا َس

َ٪ أَص١َِ  ََٟیتََراَؤِ َِٟح٨َّٔة  ا٢َ إٔ٪َّ أَص١َِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  یَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل رِّ َب اٟسُّ َٛ َِٜو َ٪ اِل ٤َا َتتََراَؤِ َٛ ِوٗٔض٥ِٔ  َٓ  ٩ِ٣ٔ ٖٔ َز ُِ ِٟ ا

اُٟوا یَا َرُسو٢َ اہللٔ ت٠َِٔک ٨٣ََ  َٗ اُؿ١ٔ ٣َا بَِی٨َُض٥ِ  َٔ زٔٔب َٟٔت ِِ ٤َِٟ ٚٔ أَِو ا ٤َِٟرِشٔ ٙٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٓ ُ ابَٔز ٩ِ٣ٔ اِِل َِ ِٟ َضا ا ُِ از٢ُٔ اِِل٧َِبَٔیأئ ََّل َیِب٠ُ

ا٢َ بَلَی  َٗ ٤ُِٟزَِس٠َْٔن َُِْرُص٥ُِ  ُٗوا ا ٔ رَٔجا٢ْ آ٨٣َُوا بٔاہللٔ َوَػسَّ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن  َوا

دبع اہلل نب رفعج نب ییحی نب اخدل نعم امکل اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، وفصاؿ نب میلس اطعء نب اسیر 

ےل اےنپ افرپ ےک ابالاخہن فاولں وک اس رطح دںیھکی ےگ ہک رضحت اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا تنج فا

سج رطح  م رشمح   ا رغمیب انکرفں ںیم  ےتکم وہےئ اتسرفں وک دےتھکی وہ اس فہج ےس ہک تنج فاولں ےک دراجت ںیم آسپ ںیم 

ےک العفہ وکیئ ںیہن چنہپ افتفت وہاگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک فہ اایبنء ےک دراجت وہں ےگ ہک نج کت اؿ 

ےکس اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک اؿ ولوگں وک یھب فہ 

 دراجت اطع ےئک اجںیئ ےگ ہک وج اہلل اعتیل رپ اامیؿ الںیئ افر اس ےک ر اولں یک دصتقی رکںی۔

 اخدل نعم امکل اہرفؿ نب دیعس ایلی دبعاہلل نب فبہ، امکل نب اسن، وفصاؿ نب میلس اطعء نب دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نب :  رافی

 اسیر رضحت اوبدیعس دخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...یبن یلص اہلل ہیلع فلس اؿ ولوگں ےک ایبؿ ںیم ہک ںیہنج اےنپ رھگ افر امؽ ےک دبہل ںیم

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ولوگں ےک ایبؿ ںیم ہک ںیہنج اےنپ رھگ افر امؽ ےک دبہل ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ددیار ایپرا وہاگ۔

     2648    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل



 

 

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِو َرآنٔی بٔأَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ  اہللُ  َٟ ٔسی یََوزُّ أََحُسص٥ُِ  ٌِ ًٔی لٔی حُبًّا ٧َاْض یَُٜو٧ُوَ٪ َب ا٢َ ٩ِ٣ٔ أََطسِّ أ٣َُّ َٗ 

ہبیتق نب دیعس، ، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ںیم ےس بس ےس ز ادہ ےھجم ایپرے فہ ولگ وہں ےگ وج ریمے دعب آںیئ ےگ نکیل اؿ یک انمت وہیگ ہک اکش ہک ےن رفام ا ریمی اتم 

 اےنپ رھگ فاےل افر امؽ ےک دبہل ںیم ریما ددیار رکںیل۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنج ںیم اکی ا ےس ابزار ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم ویتنجں یک وتمعنں افر اؿ ےک نسح فامج

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اؿ ےک نسح فامجؽ ںیم ااضہف وہ اجےئ اگ ۔ تنج ںیم اکی ا ےس ابزار ےک ایبؿ ںیم ہک سج ںیم ویتنجں یک وتمعنں افر

     2649    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوًث٤ا٪ سٌیس ب٩ ًبساٟحبار بَصی ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ب٨انی حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٟحَ  ِبٔس ا ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو ًُِث٤َاَ٪ َس ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحسَّ ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ یُّ َحسَّ َِٟبَِصٔ بَّارٔ ا

ََٓتُضبُّ رٔ ٕة  ٌَ ا َیأِتُو٧ََضا ک١َُّ ُج٤ُ ّٗ َُٟشو َِٟح٨َّةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ فٔی ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  تَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ ٤َا٢ٔ  ِحُثو فٔی ُوُجوصٔض٥ِٔ یُح اٟظَّ

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ِس اِزَزازُوا حُِش٨ّا َوَج٤َاَّّل  َٗ ٔلَی أَص٠ِٔیض٥ِٔ َو وَ٪ إ ٌُ َْرِٔج َٓ َیزَِزازُوَ٪ حُِش٨ّا َوَج٤َاَّّل  َٓ ِس َوثَٔیابٔض٥ِٔ  َ٘ َٟ ُض٥ِ أَص٠ُِوص٥ُِ َواہللٔ  َٟ  

وُٟوَ٪ َوأْمُتَْن َواہللٔ  ُ٘ َی َٓ َس٧َا حُِش٨ّا َوَج٤َاَّّل  ٌِ َس٧َا حُِش٨ّا َوَج٤َاَّّل اِزَزِزت٥ُِ َب ٌِ ِس اِزَزِزت٥ُِ َب َ٘ َٟ   

اوبامثعؿ دیعس نب دبعاابجلر رصبی امحد نب ہملس اثتب انبین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

آ ا رکںی ےگ رھپ امشیل وہا الچیئ اجےئ یگ وج یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ںیم اکی ااسی ابزار ےہ ہک سج ںیم یتنج ولگ رہ  ہعم وک 

ہک فاہں اک رگدف ابغر )وج ہک کشم ف زرفعاؿ یک وصرت ںیم وہاگ( ویتنجں ےک رہچفں افر اؿ ےک ڑپکفں رپ اڑا رک ڈاؽ دے یگ سج 

و ں ےک نسح ف امجؽ ںیم افر ااضہف وہ اجےئ اگ رھپ بج فہ اےنپ رھگ فاولں یک رطػ ولںیٹ ےگ اس احؽ ںیم

 

 ی
ب

 

 ت
د

 ہک اؿ ےک نسح ےس 

 ف امجؽ ںیم افر ااضہف وہ  اک وہاگ وت فہ ںیہک ےگ ہک امہرے دعب وت اہمترے نسح فامجؽ ںیم افر ااضہف وہایگ ےہ فہ ںیہک ےگ اہلل یک مسق

 امہرے دعب اہمترے نسح فامجؽ ںیم یھب وت افر ااضہف وہایگ ےہ۔

 انبین رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبامثعؿ دیعس نب دبعاابجلر رصبی امحد نب ہملس اثتب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم بس ےس الہپ وج رگفہ دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی

 ایبؿ تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم بس ےس الہپ وج رگفہ دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگ
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 ٤ًزو٧اٗس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ٠ًیہ، يٌ٘وب اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ ایوب :  راوی

ثَىٔ  اََّل َحسَّ َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ُى َٟٔی ِٔ َة َوا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ ِوَرقٔیُّ َج٤ٔی وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوَي ًَ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ی  ث٨ََا إِٔس٤َ  َحسَّ

وا اٟزَِّجا ا َتَذاََکُ وا َوإ٣َّٔ اََخُ َٔ ا َت ا٢َ إ٣َّٔ َٗ ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ َة أَِخبََر٧َا أَیُّوُب  ٥َِٟ ٠ًَُیَّ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة أََو  َ٘ َٓ ثَرُ أ٦َِ ا٨َِّٟشاُئ  ِٛ َِٟح٨َّٔة أَ ٢ُ فٔی ا

 ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ًَلَی ُػوَرةٔ ا َِٟح٨ََّة  ٢َ ُز٣َِزةٕ َتِسُخ١ُ ا ٥َ إٔ٪َّ أَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ١ِ أَبُو ا ُ٘ ٔ َي ًَلَی أَِؿَوإ ًَّٟٔی َت٠ٔیَضا  َِٟبِسرٔ َوا ِی٠ََة ا َٟ

٤َأئ ٟٔک١ُِّ ا٣ِزٕٔئ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َزِوَجَتأ٪ اث٨ََِتأ٪ یَُزی ٣ُذُّ ُسوٗٔض٤َٔا ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا٠َِّٟح٥ٔ  ٓیٕ فٔی اٟشَّ ٕب زُرِّ َٛ ِو ًِزَُب َٛ َ َِٟح٨َّٔة أ   َو٣َا فٔی ا

فاتی ےہ ہک ولوگں ےن رمعفاندق وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، وقعیب اامسلیع انب ہیلع اویب رضحت دمحم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

5 ہک رخف ایک  ا اس ابت اک ذرک ایک ہک تنج ںیم ز ادہ داداد رمدفں یک وہیگ  ا توروتں یک وت رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا

 اچدن یک رطح اوب ااقلمس یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک تنج ںیم بس ےس الہپ رگفہ وج دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک

وہں یگ افر فہ رگفہ وج اؿ ےک دعب تنج ںیم دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت  ےتکم وہےئ اتسرفں یک رطح رفنش وہں یگ اؿ ںیم ےس رہ 

اکی ینتج ےک ےئل دف ویب اں وہں یگ نج یک یلڈویلں اک زغم وگتش ےک ےھچیپ ےس ےکمچ اگ افر تنج ںیم وکیئ آدیم یھب ویبی ےک ریغب 

 ںیہن وہاگ۔

 رمعفاندق وقعیب نب اربامیہ، انب ہیلع، وقعیب الیعمس انب ہیلع اویب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 الخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم بس ےس الہپ وج رگفہ د
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 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ایوب حرضت اب٩ سْری٩  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ أَیُّوَب  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َشأَُٟوا  َحسَّ َٓ ثَرُ  ِٛ َ َِٟح٨َّةٔ أ اِخَتَؼ٥َ اٟزَِّجا٢ُ َوا٨َِّٟشاُئ أَیُُّض٥ِ فٔی ا



 

 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّةَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أس٥ٔ َػل َ٘ ِٟ ا٢َ أَبُو ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  أَبَا صَُزیَِزَة 

د افر تورت ےک درایمؿ اس ابت رپ ڑگھجا وہا ہک تنج ںیم انب ایب رمع ایفسؿ، اویب رضحت انب ریسنی رفاتی رفامےت ںیہ ہک رم

انب نک یک داداد ز ادہ وہیگ وت اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا اوبااقلمس ےن رفام ا افر رھپ 

 ہیلع یک دحثی یک رطح دحثی لقن یک۔

 نیانب ایب رمع ایفسؿ، اویب رضحت انب ریس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم بس ےس الہپ وج رگفہ دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگ
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٟواحس اب٩ زیاز ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ ابوزرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ   ٕ ىٔی اب٩َِ زَٔیاز ٌِ َِٟواحٔسٔ َي ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت أَبَا  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َة  ًَ ث٨ََا أَبُو ُزِر َٔ َحسَّ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ا

 ُٗ ث٨ََا  َِٟح٨ََّة ح و َحسَّ ٢ُ ٩ِ٣َ یَِسُخ١ُ ا ٥َ أَوَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ٕب صَُزیَِزَة َي ٌٔیٕس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ تَِیَبُة ب٩ُِ َس

تَِیَبةَ  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ َّی اہللُ  َوا٠َّٟ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة  ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ ٥َ إٔ٪َّ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ

َّٟٔذی٩َ َی٠ُو٧َضُ  َِٟبِسرٔ َوا ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٔ ا ًَلَی ُػوَرة َِٟح٨ََّة  ٕ یَِسُخ٠ُوَ٪ ا ٢َ ُز٣َِزة ٤َأئ إَٔؿائَّة ََّل أَوَّ ٓیٕ فٔی اٟشَّ ٕب زُرِّ َٛ ِو َٛ ًَلَی أََطسِّ   ٥ِ

٤ِِٟٔشُک َو٣ََحا٣ٔ  َصُب َوَرِطُحُض٥ِ ا ٠ُُٔوَ٪ أ٣ََِظاكُُض٥ِ اٟذَّ كُوَ٪ َوََّل ی٤ََِتدُٔلوَ٪ َوََّل َیِت وَّ َِ ةُ َوأَِزَواُجُض٥ِ َیبُوُٟوَ٪ َوََّل َیَت زُص٥ُِ اِِلَُٟوَّ

ُُٗض٥ِ  ٌُْٔن أَِخًَل ِٟ ُِٟحوُر ا ٤َائٔ  ا ا فٔی اٟشَّ ًّ وَ٪ ذَٔرا ًَلَی ُػوَرةٔ أَبٔیض٥ِٔ آَز٦َ ٔستُّ ٙٔ َرُج١ٕ َواحٕٔس   ًَلَی ُخ٠ُ

ہبیتق نب دیعس، دبعاولادح انب ز اد امعرہ نب اقعقع اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ےس ےلہپ دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگ افر اس رگفہ  ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ںیم وج رگفہ بس

ےک دعب وج ولگ تنج ںیم دالخ وہں ےگ اؿ یک وصرںیت ااہتنیئ  ےتکم وہےئ اتسرفں یک رطح وہں یگ فہ ہن اشیپب رکںی ےگ افر ہن 

 اےن یک وہں یگ افر اؿ اک ہنیسپ کشم وہاگ افر اؿ یک  اپاخہن افر ہن وھتںیک ےگ افر ہن انک اصػ رکںی ےگ افر اؿ یک ایھگنکں

اویھٹیگنں ںیم تود گلس راہ وہاگ افر اؿ یک ویب اں ڑبی آوھکنں فایل وہں یگ افر اؿ بس ےک االخؼ اکی سک ے وہں ےگ افر فہ بس 

 اےنپ ابپ آدؾ یک وصرت رپ وہں ےگ افر اؿ اک دق آامسؿ ںیم اسھٹ اہھت اک وہاگ۔

 دیعس، دبعاولادح انب ز اد امعرہ نب اقعقع اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  وج رگفہ دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگاس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج ںیم بس ےس الہپ
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 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَب اَحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ا٢َ ی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َٗ  ٢َ

 َ٤ َ٘ ِٟ ًَلَی ُػوَرةٔ ا ًٔی  َِٟح٨ََّة ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٢ُ ُز٣َِزةٕ َتِسُخ١ُ ا ٥َ أَوَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٟٔذی٩َ ی٠َُو٧َُض٥ِ  َِٟبِسرٔ ث٥َُّ ا ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ز

 ٔ كُوَ٪ َوََّل یَبُوُٟوَ٪ َوََّل َی٤َِتد وَّ َِ َس َذَٟٔک ٨َ٣َاز٢ُٔ ََّل یََت ٌِ ٤َأئ إَٔؿائَّة ث٥َُّ ص٥ُِ َب ُٗوَ٪ أ٣ََِظاكُُض٥ِ أََطسِّ ٧َِح٥ٕ فٔی اٟشَّ ُ ُلوَ٪ َوََّل یَِبز

َصُب َو٣ََحا٣ٔزُص٥ُِ اِِلَُٟوَّةُ  ا٢َ  اٟذَّ َٗ ا  ًّ وَ٪ ذَٔرا ًَلَی كُو٢ٔ أَبٔیض٥ِٔ آَز٦َ ٔستُّ ٙٔ َرُج١ٕ َواحٕٔس  ًَلَی ُخ٠ُ ُُٗض٥ِ  ٤ِِٟٔشُک أَِخًَل َوَرِطُحُض٥ِ ا

 ٔ ًَلَی ُػوَرة ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  َٗ ٙٔ َرُج١ٕ و  ًَلَی َخ٠ِ یِٕب  ا٢َ أَبُو َُکَ َٗ ٙٔ َرُج١ٕ و  ًَلَی ُخ٠ُ   أَبٔیض٥ِٔ اب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة 

اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

ریمی اتم ںیم بس ےس الہپ رگفہ وج تنج ںیم دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگ رھپ وج رگفہ اؿ 

اؿ یک وصرںیت ااہتنیئ  ےتکم وہےئ اتسرفں یک رطح وہں یگ رھپ اؿ ےک دعب درہج دبرہج رمابت وہں  ےک دعب تنج ںیم دالخ وہاگ

ےگ فہ ہن اپاخہن رکںی ےگ افر ہن اشیپب رکںی ےگ افر ہن انک اصػ رکںی ےگ افر ہن وھتںیک ےگ افر اؿ یک ایھگنکں  اےن یک وہں یگ 

و ں ںیم تود گلس راہ وہاگ افر اؿ اک
 ھ
ئ

 

ت ب
گ

 

ب

 ہنیسپ کشم وہاگ اؿ بس ےک االخؼ اکی سک ے وہں ےگ فہ اےنپ دق ںیم اےنپ ابپ افر اؿ یک ا

 رضحت آدؾ یک رطح اسھٹ اہھت ےبمل وہں ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنج فاولں یک افصت ےکء ایبؿ ںیم افر ہی ہک فہ حبص ف اشؾ اےنپ رب زعفلج یک اپیک ایبؿ

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں یک افصت ےکء ایبؿ ںیم افر ہی ہک فہ حبص ف اشؾ اےنپ رب زعفلج یک اپیک ایبؿ رکںی ےگ ۔

     2654    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨٣َُ  ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  بِّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟح٨ََّة ُػَوُرص٥ُِ اہللٔ َػل ٕ َت٠ُٔخ ا ٢ُ ُز٣َِزة ٥َ أَوَّ

 َ٘ ِٟ كُوَ٪ ٓٔیَضا آ٧َٔیُتُض٥ِ َوأ٣ََِظاكُُض٥ِ ٣ٔ ًَلَی ُػوَرةٔ ا وَّ َِ وَ٪ ٓٔیَضا َوََّل ی٤ََِتدُٔلوَ٪ َوََّل َیَت ُ٘ َِٟبِسرٔ ََّل یَِبُؼ ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ةٔ ٤َز َـّ ٔٔ ِٟ َصٔب َوا ٩ِ اٟذَّ

٤ِِٟٔشُک َؤٟک١ُِّ َواحٕٔس ٨ِ٣ُٔض٥ِ َزِوَجَتأ٪ یَُزی ٣ُ  ةٔ َوَرِطُحُض٥ِ ا ُِٟحِش٩ٔ َو٣ََحا٣ٔزُص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اِِلَُٟوَّ ذُّ َساٗٔض٤َٔا ٩ِ٣ٔ َوَرأئ ا٠َِّٟح٥ٔ ٩ِ٣ٔ ا

ًَٔظیًّا ّة َو ُحوَ٪ اہللَ برُِکَ ٠ِْب َواحْٔس يَُشبِّ َٗ ٠ُُٗوبُُض٥ِ  َٖ بَِی٨َُض٥ِ َوََّل َتَباَُُف   ََّل اِختًَٔل

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

رفام ا بس ےس الہپ رگفہ وج تنج ںیم دالخ وہاگ اؿ یک وصرںیت وچدوہںی رات ےک اچدن یک رطح وہں یگ فہ تنج ںیم ہن وھتںیک 

افر اؿ  ےگ افر ہن یہ انک اصػ رکںی ےگ افر ہن یہ اپاخہن رکںی ےگ اؿ ےک ربنت افر اؿ یک ایکن ایھگنکں  اےن افر اچدنی یک وہں یگ

و ں ںیم ےس رہ اکی ےک ےئل دف ویب اں وہں یگ 

 

 ی
ب

 

 ت
د

یک اویھٹیگنں ںیم تود گلس ریہ وہیگ افر اؿ اک ہنیسپ کشم یک رطح وہاگ افر اؿ 

نج یک یلڈویلں اک زغم وخوصبریت یک فہج ےس وگتش ےک ادنر ےس داھکیئ دے اگ ہن یہ تنج فاےل آسپ ںیم االتخػ رکںی ےگ افر ہن 

 ںیھک ےگ اؿ ےک دؽ اکی دؽ یک رطح وہں ےگ حبص ف اشؾ اہلل یک اپیک ایبؿ رکںی ےگ۔یہ آسپ ںیم ضغب ر

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں یک افصت ےکء ایبؿ ںیم افر ہی ہک فہ حبص ف اشؾ اےنپ رب زعفلج یک اپیک ایبؿ رکںی ےگ ۔

     2655    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زیز، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًث٤ا٪ ًث٤ا٪ اسحاٚ ج :  راوی

 ٨ًہ

 َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ِث٤َاَ٪  ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ َحسَّ ُٙ أَِخبََر٧َا َجزٔیْز  ا٢َ إِٔسَح

٩ًَِ َجا َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ُ اِِل ب َِٟح٨َّةٔ َیأِک٠ُُوَ٪ ٓٔیَضا َوَيرِشَ و٢ُ إٔ٪َّ أَص١َِ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ وَ٪ بٔز

ا٢َ ُجَظاْئ َوَر  َٗ  ٔ ا٦ ٌَ ٤َا بَا٢ُ اٟلَّ َٓ اُٟوا  َٗ كُوَ٪ َوََّل ی٤ََِتدُٔلوَ٪  وَّ َِ ٠ُُٔوَ٪ َوََّل یَبُوُٟوَ٪ َوََّل یََت ٤ِِٟٔشٔک ی٠َُِض٤ُوَ٪ ِط َوََّل َیِت ِطٔح ا ْح ََکَ

َص  َٔ ٤َا ت٠َُِض٤ُوَ٪ ا٨َّٟ َٛ ِح٤ٔیَس  ِشبٔیَح َواٟتَّ  اٟتَّ

امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ امثعؿ ااحسؼ رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 



 

 

اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک تنج فاےل تنج ںیم اھکںیئ ےگ افر ںیئپ ےگ افر  ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص

وھتںیک ےگ ںیہن افر ہن یہ اشیپب رکںی ےگ افر ہن یہ اپاخہن رکںی ےگ افر ہن یہ انک اصػ رکںی ےگ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک وت رھپ 

 آےئ اگ افر ہنیسپ کشم یک رطح وخوبشدار وہاگ افر اؿ وک حیبست ینعی اھکان دک ر اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ڈاکر افر ہنیسپ

ِ اک ااہلؾ وہاگ سج رطح ہک اںیہن اسسن اک ااہلؾ وہات ےہ۔
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

ِ افر دیمحت ینعی اَ
َ
ااَؿ اّللّ
َ
ح ْ
ئ 
ُ
 ش

 ت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ امثعؿ ااحسؼ رجری، اشمع، ایب ایفسؿ، رضح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج فاولں یک افصت ےکء ایبؿ ںیم افر ہی ہک فہ حبص ف اشؾ اےنپ رب زعفلج یک اپیک ایبؿ رکںی ےگ ۔

     2656    حسیث                               ج٠س سو٦  :  سج٠

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ًَِٔع بٔضَ  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٤ِِٟٔشٔک َحسَّ ِطٔح ا ِؤٟطٔ ََکَ َٗ ٔلَی  ٔ إ  َذا اِْلِٔس٨َاز

ت ہ 

 

یسب
ت
سک ینعی تنج فاولں اک 

م
ل

ج ا

 

کس

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت 

 کشم یک رطح وخوبش دار وہاگ کت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

  اوباعمفہی، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ؿ رکںی ےگ ۔تنج فاولں یک افصت ےکء ایبؿ ںیم افر ہی ہک فہ حبص ف اشؾ اےنپ رب زعفلج یک اپیک ایب

     2657    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ححاد ب٩ طاْع، ابوًاػ٥، حش٩ اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩  :  راوی

 ًبساہلل

ُِٟح٠َِوانٔیُّ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟ ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ثَىٔی ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َحَش٩ْ َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ أَبٔی  ص٤َُا  أْعٔ لِٔکَ ظَّ

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ِبٔس اہللٔ َي ًَ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ِٟحَ أَِخبََرنٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ٥َ َیأِک١ُُ أَص١ُِ ا ٨َّٔة ٓٔیَضا طٔ َوَس٠َّ

٤ِِٟٔشٔک  ِطٔح ا ا٣ُُض٥ِ َذاَک ُجَظاْئ ََکَ ٌَ َ ٩ِٜٔ ك كُوَ٪ َوََّل ی٤ََِتدُٔلوَ٪ َوََّل یَبُوُٟوَ٪ َوَل وَّ َِ بُوَ٪ َوََّل یََت ِشبٔیَح  َوَيرِشَ ی٠َُِض٤ُوَ٪ اٟتَّ



 

 

ا٣ُُض٥ِ َذَٟٔک  ٌَ َ ا٢َ َوفٔی َحٔسیٔث َححَّإد ك َٗ َص  َٔ ٤َا ت٠َُِض٤ُوَ٪ ا٨َّٟ َٛ َِٟح٤َِس   َوا

نب یلع ولحاین اجحج نب اشرع، اوباعمص، نسح انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک نسح 

ر اؽ اہلل ےن رفام ا تنج فاےل تنج ںیم اھکںیئ ےگ افر ںیئپ ےگ نکیل فہ اس ںیم اپاخہن ںیہن رکںی ےگ نکیل اؿ اک اھکان اکی ڈاکر یک 

اجےئ اگ سج ےس کشم یک رطح وخوبش آےئ یگ افر اؿ وک حیبست ف دیمحت اس رطح اھکسیئ اجےئ یگ سج رطح وصرت ںیم لیلحت وہ 

ْم َذکِلَ ینعی اؿ اک اھکان ےک اافلظ ںیہ۔
ُ
ُه
م

اا
َ
ع َ
 ںیہمت اسسن انیل اھکس ا ایگ ےہ افر اجحج یک دحثی ںیم ط

 وبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہللنسح نب یلع ولحاین اجحج نب اشرع، اوباعمص، نسح انب رججی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 یک ایبؿ رکںی ےگ ۔تنج فاولں یک افصت ےکء ایبؿ ںیم افر ہی ہک فہ حبص ف اشؾ اےنپ رب زعفلج یک اپ

     2658    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌی ا٣وی اب٩ جزیخ، ابوزبْر، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ُجَزیِٕخ أَِخبََرنٔی  ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ٌٔیُس ب٩ُِ یَِحٌَی اِِل٣َُؤیُّ َحسَّ ثَىٔی َس ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز  ٔ أَبُو اٟزُّبَِْر

َص  َٔ ٤َا ت٠َُِض٤ُوَ٪ ا٨َّٟ َٛ ِٜبَْٔر  ِشبٔیَح َواٟتَّ ا٢َ َوی٠َُِض٤ُوَ٪ اٟتَّ َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   َوَس٠َّ

یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی  دیعس نب ییحی اومی انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن

ر ح ہک ںیہمت اسسن انیل اھکس ا اجات 
سغ
د 

ج ف ریبکت اھکسیئ اجےئ یگ 

سئ 

 

ت

لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم اوہنں ےن اہک افر اؿ وک 

 ےہ۔

 دیعس نب ییحی اومی انب رججی، اوبزریب، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل ہشیمہ یک وتمعنں ںیم رںیہ ےگ افر اہلل اعتیل ےک اس

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ںیم رںیہ ےگ افر اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ںیم افر آفاز آےئ یگ ہک ہی تنج ےہ  م اےنپ اامعؽ ےک دبہل ںیماس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل ہشیمہ یک وتمعنں 

     2659    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ زہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ابی رآٍ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ًَ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٍٕ ٔ ٩ِ أَبٔی َرآ

َِٟح٨ََّة ی٨َِ  ا٢َ ٩ِ٣َ یَِسُخ١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ىَی َطَبابُطُ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٔ ٥ُ ََّل َیِبأَُض ََّل َتِبلَی ثَٔیابُطُ َوََّل َي ٌَ 

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

اجےئ اگ فہ وتمعنں ںیم وہ اجےئ اگ اےس یھبک وکیئ  رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم تنج ںیم دالخ وہ

 فیلکت ںیہن وہیگ افر ہن یہ اس ےک ڑپکے رپاےن وہں ےگ افر ہن یہ اس یک وجاین متخ وہ یگ۔

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، امحد نب ہملس اثتب ایب راعف رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  اامعؽ ےک دبہل ںیماس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک تنج فاےل ہشیمہ یک وتمعنں ںیم رںیہ ےگ افر اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ںیم افر آفاز آےئ یگ ہک ہی تنج ےہ  م اےنپ

     2660    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبس ب٩ ح٤یس اسحاٚ ًبساٟززاٚ، ابواسحٙ، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ اور حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیسٕ  ًَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی أَبُو  َحسَّ ََٓحسَّ ِورٔیُّ  ا٢َ اٟثَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔٚ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ اََّل أَِخبََر٧َا  َٗ  َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ َوا٠َّٟ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ُِٟدِسرٔیِّ َوأَبٔی صَُزیَِزَة  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ثَُط  َٙ أَ٪َّ اِِلََُغَّ َحسَّ ٔ إِٔسَح ا٢َ ی٨َُاز َٗ  ٥َ ی ٨َ٣ُازٕ إٔ٪َّ َل٥ُِٜ أَِ٪  َوَس٠َّ

ًَل  َٓ ًَل َت٤ُوتُوا أَبَّسا َوإٔ٪َّ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتٔظبُّوا  َٓ ٤ُوا أَبَّسا َوإٔ٪َّ َل٥ُِٜ أَِ٪ َتِحَیِوا  َ٘ ًََٓل َتِش وا  ًََٓل َتٔؼحُّ ٤ُوا  ٌَ َتِضَز٣ُوا أَبَّسا َوإٔ٪َّ َل٥ُِٜ أَِ٪ َت٨ِ

َّ َوجَ  ًَز ِوُُٟط  َٗ ََٓذَٟٔک  ٠٤َُوَ٪ َتِبأَُسوا أَبَّسا  ٌِ ٨ُِت٥ِ َت ُٛ َِٟح٨َُّة أُورٔثُِت٤ُوَصا ب٤َٔا   ١َّ َو٧ُوزُوا أَِ٪ ت٥ُِٜ٠ِٔ ا

 ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح ااحسؼ دبعارلزاؼ، اوب ااحسؼ ، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

ام ا اکی آفاز دےنی فاال آفاز دے اگ )اے تنج فاول( ہک اہمترے ےئل )ہی ابت ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف

رقمر وہ یکچ ےہ ہک(  م تحص دنم روہ ےگ افر یھبک امیبر ںیہن وہ ےگ افر  م زدنہ روہ ےگ  م یھبک وبڑوہ ںیہن وہں ےگ افر  م آراؾ 

ؿ ےہ ہک آفاز آےئ یگ ہک ہی تنج ےہ  م اےنپ اامعؽ ےک دبہل ںیم روہ ےگ ںیہمت یھبک فیلکت ںیہن آےئ یگ وت اہلل زعفلج اک یہی رفام

 ںیم اس تنج ےک فارث وہےئ۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دبع نب دیمح ااحسؼ دبعارلزاؼ، اوباقحس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

  اس ںیم رںیہ ےگ اؿ یک اشؿ ےک ایبؿ یم
 
علقب

 

می

  افر اؿ ےک 

 

 ...تنج ےک ومیخں افر وج ومنم

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  اس ںیم رںیہ ےگ اؿ یک اشؿ ےک ایبؿ ںیم
 
علقب

 

می

  افر اؿ ےک 

 

 تنج ےک ومیخں افر وج ومنم

     2661    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، ابی ٗسا٣ہ حارث ب٩ ًبیس ابی ٤ًزا٪ جونی حرضت ابوبرک ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟحارُٔث ب٩ُِ ًُ  َُٗسا٣ََة َوصَُو ا ٩ًَِ أَبٔی  ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َس ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ َحسَّ ًَ ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ  َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا بَِیٕس 

ََٟدِی٤َّة ٩ِ٣ٔ  َِٟح٨َّٔة  ا٢َ إٔ٪َّ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ فٔی ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕص  ٕة كُوَُٟضا  َٗ َٓ ٕ ٣َُحوَّ ٕ َواحَٔسة ُِٟؤَُٟؤة

أستُّ  ـّ ٌِ ُض٥ِ َب ـُ ٌِ ًَل یََزی َب َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ  ُٖ  وَ٪ ٣ٔیًّل ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ ٓٔیَضا أَص٠ُِوَ٪ یَُلو

دیعس نب وصنمر، ایب دقاہم احرث نب دیبع ایب رمعاؿ وجین رضحت اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس 

 ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ومنم آدیم ےک ےئل تنج ںیم رفاتی رکےت وہےئ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

اکی وھکےلھک ومویتں اک ہمیخ وہاگ سج یک ابملیئ اسھٹ لیم وہیگ ومنم افر اؿ ےک نیقلعتم اس ںیم رںیہ ےگ ومنم اس ےک اردرگد 

 رکچ اگلںیئ ےگ افر وکیئ اکی دفرسے وک ںیہن دھکی ےکس اگ۔

 دیعس نب وصنمر، ایب دقاہم احرث نب دیبع ایب رمعاؿ وجین رضحت اوبرکب نب دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  اس ںیم رںیہ ےگ اؿ یک اشؿ ےک ایبؿ ںیمتنج ےک ومیخں افر 
 
علقب

 

می

  افر اؿ ےک 

 

 وج ومنم

     2662    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪ ٣ش٤عی ابوًبساٟؼ٤س ابو٤ًزا٪ جونی حرضت ابوبرک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗیص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔ  ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ بِ و َحسَّ َِٟحِونٔیُّ  ث٨ََا أَبُو ٤ًَِٔزاَ٪ ا ٤َٔس َحسَّ ِبٔس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا أَبُو  ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا َُشَّ ٩ًَِ ی أَبُو  ِیٕص  َٗ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ   ٩ٔ

َِٟح٨َّٔة َخِی٤َْة  ا٢َ فٔی ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  وَ٪ ٣ٔیًّل فٔی ک١ُِّ َزاؤَیٕة ٨ِ٣َٔضا أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُؿَضا ٔستُّ ٕة َْعِ َٓ ٩ِ٣ٔ ُِٟؤَُٟؤةٕ ٣َُحوَّ

٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ  ُٖ ی٩َ یَُلو  أَص١ِْ ٣َا َیَزِوَ٪ اِْلََخٔ



 

 

ی اوبدبعادمصل اوبرمعاؿ وجین رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنع ا

مع
مس

ےنپ ابپ ےس اوباسغؿ 

رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ومنم ےک ےئل تنج ںیم اکی وھکےلھک ومویتں اک ہمیخ وہاگ سج یک ابملیئ اسھٹ لیم وہیگ 

اس ےمیخ ےک رہ وکےن ںیم ولگ وہں ےگ وج دفرسے وکےن فاےل ولوگں وک ںیہن دھکی رےہ وہں ےگ ومنم اؿ ےک ارد رگد رکچ 

 اگلےئ اگ۔

ی اوبدبعادمصل اوبرمعاؿ وجین رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل نب سیق ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوباسغ :  رافی

مع
مس

 ؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  اس ںیم رںیہ ےگ اؿ یک اشؿ ےک ایبؿ ںیم تنج ےک ومیخں افر
 
علقب

 

می

  افر اؿ ےک 

 

 وج ومنم

     2663    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طبیہ یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦ ابو٤ًزا٪ جونی حرضت ابوبرک ب٩ ابی ٣وسٰی ب٩ ٗیص :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی ٩ًَِ أَبٔی برَِکٔ ب٩ِٔ أَبٔی َحسَّ َِٟحِونٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ا ا٦ْ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪ أَِخبََر٧َا َص٤َّ ٣ُوَسی ب٩ِٔ  َطِیَبَة َحسَّ

٤َا ْة كُوَُٟضا فٔی اٟشَّ َِٟدِی٤َُة زُرَّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِیٕص  وَ٪ ٣ٔیًّل فٔی ک١ُِّ َزاؤیَٕة ٨ِ٣َٔضا أَص١ِْ َٗ ٔئ ٔستُّ

وَ٪   ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ ََّل یََزاص٥ُِ اِْلََخُ

اوبرکب نب ایب ہیبش سیدی نب اہرفؿ، امہؾ اوبرمعاؿ وجین رضحت اوبرکب نب ایب ومٰیس نب سیق اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ یبن 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہمیخ اکی ومیت اک وہاگ سج یک ابملیئ دنلبی ںیم اسھٹ  یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص

 لیم وہیگ افر اس ےک رہ وکےن ںیم ومنم یک ویب اں وہں یگ ںیہنج دفرسے ولگ ںیہن دھکی ںیکس ےگ۔

 اوبرکب نب ایب ہیبش سیدی نب اہرفؿ، امہؾ اوبرمعاؿ وجین رضحت اوبرکب نب ایب ومٰیس نب سیق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داین ںیم وج تنج یک رہنںی ںیہ ےک ایبؿ ںیم

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ںیم وج تنج یک رہنںی ںیہ ےک ایبؿ ںیم
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ًلی ب٩ ٣شہز، ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر ٣ح٤س ب٩  :  راوی



 

 

 برش ًبیساہلل خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤ حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ح َحسَّ  ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ٕ َو ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َو ث٨ََا ِیَبَة َحسَّ و َحسَّ

٩ًَِ ُخبَِیٔب  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ًَأػ٥ٕ  ٣َُح٤َّ ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ َح ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ب٩ِٔ 

اُت َوا٨ِّٟ  ِٟرُفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َسِیَحاُ٪ َوَجِیَحاُ٪ َوا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّةٔ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ی١ُ ک١ٌُّ ٩ِ٣ٔ أ٧ََِضارٔ ا

یلع نب رہسم، دیبع اہلل نب رمع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن دمحم نب رشب دیبع اہلل ت بی نب  اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دبعاہلل نب ریمن

حااؿ 
شئ 
دبعارلنمح صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

 ۔افر احیجؿ افر رفات افر لین ہی بس تنج یک رہنفں ںیم ےس ںیہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم دبعاہلل نب ریمن یلع نب رہسم، دیبعاہلل نب رمع دمحم نب دبعاہلل نب ریمن دمحم نب رشب دیبعاہلل ت بی  :  رافی

 نب دبعارلنمح صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تنج ںیم ھچک ایسی وقومں ےک دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم ہک نج ےک دؽ رپدنفں یک رطح وہں ےگ

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج ںیم ھچک ایسی وقومں ےک دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم ہک نج ےک دؽ رپدنفں یک رطح وہں ےگ
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 ححاد ب٩ طاْع، ابونرض ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ ٟیثی، ابزاہی٥، اب٩ سٌس ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

أس٥ٔ ا٠َِّٟیثٔیُّ َحسَّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا أْعٔ َحسَّ ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ َي

ِٓئَٔس  َوا٦ْ أَ ِٗ َِٟح٨ََّة أَ ا٢َ یَِسُخ١ُ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔ َس٤َ٠ََة  ِْر ِٓئَٔسةٔ اٟلَّ  تُُض٥ِ ٣ِٔث١ُ أَ

نب اقمس یثیل، اربامیہ، انب دعس اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اجحج نب اشرع، اوبرضن اہمش 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج ںیم ھچک ایسی وقںیم دالخ وہں یگ ہک نج ےک دؽ)رنؾ زما ی افر وتلک یلع اہلل ںیم( رپدنفں یک رطح 

 وہں ےگ۔

 نب اقمس یثیل، اربامیہ، انب دعس اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاجحج نب اشرع، اوبرضن اہمش  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  نج ےک دؽ رپدنفں یک رطح وہں ےگتنج ںیم ھچک ایسی وقومں ےک دالخ وہےن ےک ایبؿ ںیم ہک
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أَِخبََر٧َا ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ  َحسَّ ث٨ََا بٔطٔ أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٣َ

ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَزَّ َوَج١َّ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٙ اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َخ٠َ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ آَز٦َ  َو

َٟئَٔک ا٨َّٟرَفٔ َوص٥ُِ َنرَفْ ٣ٔ  ًَلَی أُو َش٥ِِّ٠  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ طُ  َ٘ ا َخ٠َ َّ٤٠ََٓ ا  ًّ وَ٪ ذَٔرا ٤ًََِٟلئَٜٔةٔ ُج٠ُوْض ًَلَی ُػوَرتٔطٔ كُوُٟطُ ٔستُّ ٩ِ ا

 َ٘ َٓ ََٓذَصَب  ا٢َ  َٗ یَّتَٔک  ُة ذُرِّ ََّضا َتٔحیَُّتَک َوَتٔحیَّ َٓإ٧ٔ ٍِ ٣َا یُحٔیبُو٧ََک  اِسَت٤ٔ ٠َِیَک َوَرِح٤َُة َٓ ًَ ًَل٦ُ  اُٟوا اٟشَّ َ٘ َٓ ٠ًََِی٥ُِٜ  ًَل٦ُ  ا٢َ اٟشَّ

وَ٪ ذَٔر  ًَلَی ُػوَرةٔ آَز٦َ َوكُوُُٟط ٔستُّ َِٟح٨ََّة  ک١ُُّ ٩ِ٣َ یَِسُخ١ُ ا َٓ ا٢َ  َٗ َٓزَازُوُظ َوَرِح٤َُة اہللٔ  ا٢َ  َٗ ُؽ اہللٔ  ُ٘ ُٙ ی٨َِ َِٟد٠ِ ٥ِ٠َ یَز٢َِ ا َٓ ا  ًّ ا

َّی اِْلَ٪  َسُظ َحً ٌِ  َب

 نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم

 رفام ا اہلل زعفلج ےن رضحت آدؾ وک اینپ وصرت رپ دیپا رفام ا اؿ اک دق اسھٹ اہھت ابمل اھت رھپ بج اہلل زعفلج رضحت آدؾ وک دیپا رفام

رفام ا اجؤ افر رفوتشں یک اس امجتع وک مالؾ رکف افر فاہں تہب ےس رفےتش ےھٹیب ںیہ رھپ  م اننس ہک فہ ںیہمت ایک وجاب دےتی ںیہ  اک وت 
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 ا وت رہ آدیم ہک وج رفوتشں ےن وجاب ںیم اہک ا

 دیپا تنج ںیم دالخ وہاگ فہ رضحت آدؾ یک وصرت رپ وہاگ افر اس اک دق اسھٹ اہھت ابمل وہاگ رھپ رضحت آدؾ ےک دعب س ےن ولگ یھب

 وہےئ اؿ ےک دق وھچےٹ وہےت رےہ اہیں کت ہک ہی زامہن آایگ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔
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 ہلی ط٘یٙ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٤ًز ب٩ حٔؽ اب٩ ُیاث ابی ًًلء، ب٩ خاٟس کا :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ِٟکَاصٔلٔیِّ  ًَلٔئ ب٩ِٔ َخأٟٕس ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أَبٔی  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔس اہللٔ 

٥َ یُِؤتَی بَٔحَض٨َّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َٕ ٠َ٣َٕک یَحُزُّو٧ََضاَػل ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٍَ ک١ُِّ ز٣َٔا٦ٕ َسِب َٕ ز٣َٔا٦ٕ ٣َ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ََٟضا َسِب  ٥َ َیِو٣َئٕٔذ 

رمع نب صفح انب ایغث ایب العء، نب اخدل اکیلہ قیقش رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اجےئ اگ اس دؿ منہج یک رتس سہار اگلںیم وہں یگ افر رہ اکی اگلؾ وک رتس سہار رفےتش ڑکپے وہےئ چنیھک فملس ےن اراشد رفام ا منہج وک ال ا

 رےہ وہں ےگ۔

 رمع نب صفح انب ایغث ایب العء، نب اخدل اکیلہ قیقش رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔

     2668    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی ابی ز٧از ا :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّا ِٟٔحزَامٔیَّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ز

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  اُٟوا َواہللٔ إِٔ٪ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٌَْٔن ُجزِئّا ٩ِ٣ٔ رَحِّ َجَض٥ََّ٨  ًَّٟٔی یُوُٗٔس اب٩ُِ آَز٦َ ُجزِْئ ٩ِ٣ٔ َسِب ٥ِ َصٔذظٔ ا ُٛ ا٢َ ٧َاُر َٗ

َْن ُجزِئّا ک٠َُُّضا ٣ِٔث١ُ رَحِّ  ٕة َؤستِّ ٌَ ٠َِیَضا بٔتِٔش ًَ ٠َِت  ِـّ ُٓ ََّضا  َٓإ٧ٔ ا٢َ  َٗ َٟکَآَٔیّة یَا َرُسو٢َ اہللٔ   َصاکَا٧َِت 

ہبیتق نب دیعس، ، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

فملس ےن رفام ا اہمتری ہی آگ سج وک انب آدؾ الجات ےہ منہج یک رگیم ےک رتس ںوصں ںیم ےس اکی ہصح ےہ احصہب رکاؾ ےن رعض 

ایک یہی )داین یک آگ( اکیف ںیہن یھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےس ارتہن ےصح رگیم ےک منہج ںیم ایک اے اہلل ےک ر اؽ 

 رگیم ز ادہ ےہ رہ ےصح ںیم اینت یہ رگیم ےہ۔

 ہبیتق نب دیعس، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔

     2669    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍٓ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ را :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صُ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزیَِزَة 

٥َ ب٤ٔٔ  َصاَوَس٠َّ ا٢َ ک٠ُُُّض٩َّ ٣ِٔث١ُ رَحِّ َٗ َّطُ  ٔ ََُِْر أ٧َ  ِث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی اٟز٧َِّاز

یک  دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اوبازلاند یک رفاتی

ا( اک ظفل ےہ۔رطح دحثی لقن یک  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم یظفل رفؼ ےہ
َ
ُل رَحِّه

ْ

 

ت ِ
م

 َ
ّ

 

 

ُھ

ُ
ّ ُکل

  )ینعی 

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔

     2670    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، خ٠ٕ ب٩ خ٠یٔہ یزیس ب٩ ٛیشا٪ ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب  ٍَ  َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  َة َحسَّ َٔ ُٕ ب٩ُِ َخ٠ٔی ث٨ََا َخ٠َ َرُسو٢ٔ  َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتِسُر  َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ ٍَ َوِجَبّة  ٥َ إٔذِ َس٤ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥ُ٠ًَِ اہللٔ َػل ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُُٟط أَ ا٢َ  َٗ وَ٪ ٣َا َصَذا 

 َ ٔل َّی ا٧َِتَهی إ ُضَو َیِضؤی فٔی ا٨َّٟارٔ اِْلَ٪ َحً َٓ ا  ّٔ ي ٌَْٔن ََخٔ ا٢َ َصَذا َحَحْز ُرمَٔی بٔطٔ فٔی ا٨َّٟارٔ ٨ِ٣ُُذ َسِب زٔصَاَٗ ٌِ َٗ  ی 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک ییحی نب اویب، فلخ نب ہفیلخ سیدی نب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہری

اسھت ےھت ہک اکی ڑگرگاٹہ یک آفاز انسیئ دی وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اجےتن وہ ہک ہی ایک ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ےن 

ہی اکی رھتپ ےہ وج ہک رتس اسؽ ےلہپ دفزخ ںیم اکنیھپ  رعض ایک اہلل افر اس اک ر اؽ یہ ز ادہ اجےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 ایگ اھت افر فہ اگلاتر دفزخ ںیم رگ راہ اھت اہیں کت ہک فہ رھتپ اب اینپ ہہت کت  اچنہ ےہ۔

 ییحی نب اویب، فلخ نب ہفیلخ سیدی نب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔



 

 

     2671    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ٣زوا٪ یزیس ب٩ ٛیشا٪ ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًباز اب٩ ابی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی حَ  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  اََّل َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ُس ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز از٦ٕٔ 

ا٢َ صََذا َٗ ُت٥ِ َوِجبََتَضا َو ٌِ ََٓش٤ٔ ٠َٔضا  َٔ ٍَ فٔی أَِس َٗ  َو

دمحم نب ابعد انب ایب رمع رمفاؿ سیدی نب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ 

  ےہ ہک سج یک  م ےن آفاز  ین یھت۔ےہ نکیل اس ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی رھتپ اس فتق اینپ ہہت ںیم  اچنہ

 دمحم نب ابعد انب ایب رمع رمفاؿ سیدی نب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔

     2672    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س طیبا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٗتازہ، ابونرضہ حرضت س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیبَ  َت أَبَا َحسَّ ٌِ َتاَزةُ َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ  ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ َة َحسَّ

و٢ُ إٔ٪َّ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل َّطُ َس٤ٔ ٩ًَِ َس٤َُزَة أ٧َ ُث  َة یَُحسِّ بَِیطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َتأُِخُذُظ  َنرِضَ ٌِ َٛ ٔلَی  ا٨َّٟاُر إ

ٔلَی ٨ًُُ٘ٔطٔ  ٔلَی حُِحزَتٔطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َتأُِخُذُظ إ  َتأُِخُذُظ إ

اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم ابیشؿ نب دبعارلنمح اتقدہ، اوبرضنہ رضحت رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہلل ےک یبن یلص اہلل 

 اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک دفزویخں ںیم ےس ھچک وک آگ اؿ ےک ںونخں کت ڑکپے یگ افر اؿ ےس ھچک وک ہیلع فملس ےس انس آپ یلص

 اےکن ونٹھگں کت افر اؿ ںیم ےس ھچک وک اؿ یک  رم کت افر اؿ ںیم ےس ھچک وک اؿ یک رگدؿ کت آگ ڑکپے یگ۔

 ہ، اوبرضنہ رضحت رمسہاوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم ابیشؿ نب دبعارلنمح اتقد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔

     2673    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٤ًزو ب٩ زرارہ ًبساٟوہاب اب٩ ًلاء، سٌیس ٗتازہ، ابونرضہ حرضت س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ج٨سب رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًََلإئ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخبََر٧َا  ث٨ََا  ٩ًَِ َحسَّ ُث  َة یَُحسِّ ُت أَبَا َنرِضَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ

 َ ب ٌِ َٛ ٔلَی  ا٢َ ٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َتأُِخُذُظ ا٨َّٟاُر إ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی َس٤َُزَة ب٩ِٔ ُج٨َِسٕب أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِیطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َتأُِخُذُظ ا٨َّٟاُر إ

بَتَِیطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َتأُِخُذظُ  ِٛ َُٗوتٔطٔ  ُر ٔلَی َتزِ ٔلَی حُِحزَتٔطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ َتأُِخُذُظ ا٨َّٟاُر إ  ا٨َّٟاُر إ

رمعف نب زرارہ دبعاولاہب انب اطعء، دیعس اتقدہ، اوبرضنہ رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

افر اؿ ںیم ےس ھچک وک اؿ ےک ونٹھگں کت افر اؿ ںیم ےس ھچک وک  ےہ ہک دفزویخں ںیم ےس ھچک وک آگ اؿ ےک ںونخں کت ڑکپے یگ

 اؿ یک  رم کت افر اؿ ںیم ےس ھچک وک اؿ یک یلسنہ کت آگ ڑکپے یگ۔

 رمعف نب زرارہ دبعاولاہب انب اطعء، دیعس اتقدہ، اوبرضنہ رضحت رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دنجب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 منہج ےک ایبؿ ںیم اہلل زعفلج ںیمہ اس ےس انپہ بیصن رفامےئ ۔

     2674    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، روح حرضت سٌیس٣ح٤س ب٩ ٣ :  راوی

ٌٔیْس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  ث٨ََا َس ث٨ََا َرِوْح َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ١َ ٣َکَاَ٪ حُِحزَتٔطٔ َحسَّ ٌَ ٔ َوَج از

َویِطٔ  ِ٘ ٔ  ح

ِة ینعی اؿ یک  رم کت دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، رفح رضحت دیعس اس دنس ےک اس
ِ

 

ب َ
 

 

ْز
ُخ 
خ

ھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ نکیل اس رفاتی ںیم 

ِة ینعی ازار ابدنےنھ یک ہگج کت اک ظفل ےہ۔

ْ
ب  َ
 
ْ

 

ِ

 یک ہگج ح

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، رفح رضحت دیعس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دا

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2675    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َر  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ َّ َحسَّ ٥َ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

ٔ یَِسُخ٠ُىٔی َِٟت صَٔذظ ا َٗ ِّرُوَ٪ َو َٜب ٤َُت ِٟ َِٟحبَّاُروَ٪ َوا ٔ یَِسُخ٠ُىٔی ا َِٟت َصٔذظ ا َ٘ َٓ ُة  َِٟح٨َّ ٤ََِٟشاُْٛٔن  اِحَتحَِّت ا٨َّٟاُر َوا اُئ َوا َٔ ٌَ ُـّ اٟ

ُب بٔٔک ٣َ  ًَذِّ ُ ًََذابٔی أ َّ َوَج١َّ َٟٔضٔذظٔ أ٧َِٔت  ًَز ا٢َ اہللُ  َ٘ ا٢َ َٟٔضٔذظٔ أ٧َِٔت َرِح٤ًَٔی َٓ َٗ ا٢َ أُٔػیُب بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ َو َٗ ٩ِ أََطاُئ َوُرب٤ََّا 

 أَِرَح٥ُ بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ َؤٟک١ُِّ َواحَٔسةٕ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٠ِ٣ُٔؤصَا

ہیلع فملس ےن رفام ا دفزخ  انب ایب رمع ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

افر تنج اک آسپ ںیم ڑگھجا وہا دفزخ ےن اہک ریمے ادنر ڑبے ڑبے اظمل افر ربکتم ولگ دالخ وہں ےگ افر تنج ےن اہک ریمے 

ادنر زمکفر افر نیکسم ولگ دالخ وہں ےگ وت اہلل زعفلج ےن دفزخ ےس رفام ا وت ریما ذعاب ےہ ںیم ریتے ذرےعی ےسج اچوہں اگ 

ں اگ افر اہلل اعتیل ےن تنج ےس رفام ا وت ریمی رتمح ےہ ںیم ریتے ذرےعی سج رپ اچوہں اگ رتمح رکفں اگ نکیل  م ںیم رہ ذعاب دف

 اکی اک رھبان رضفری ےہ۔

 انب ایب رمع ایفسؿ، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2676    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رآٍ طبابہ ورٗاء ابی ز٧از اْعد، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز اُئ  َٗ ثَىٔی َوِر ث٨ََا َطَبابَُة َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َّی اہللُ  َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل صَُزیَِزَة 

 َٗ َِٟح٨َّةُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟت ا ا َٗ ِّرٔی٩َ َو ٤َُِٟتَحب ِّرٔی٩َ َوا َٜب ٤َُِٟت َِٟت ا٨َّٟاُر أُوثٔزُِت بٔا ا َ٘ َٓ َِٟح٨َُّة  ِت ا٨َّٟاُر َوا ٤َا لٔی ََّل یَِسُخ٠ُىٔی ا٢َ َتَحاجَّ َٓ  

ا٢َ اہللُ ٠َِٟٔح٨َّةٔ أ٧َِٔت َرِح٤ًَٔی أَِرحَ  َ٘ َٓ ًََحزُص٥ُِ  ُلُض٥ِ َو َ٘ اُئ ا٨َّٟأض َوَس َٔ ٌَ ا٢َ ٨٠َّٟٔارٔ أ٧َِٔت إَّٔلَّ ُؿ َٗ ٥ُ بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔی َو

ًَل َت٤َِت٠ُٔئ  َٓ ا ا٨َّٟاُر  أ٣ََّ َٓ ٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٠ِ٣ُٔؤَصا  ُب بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔی َؤٟک١ُِّ َواحَٔسة ًَذِّ ُ ٠َِیَضا ًََذابٔی أ ًَ َس٣َُط  َٗ  ٍُ ـَ َی َٓ

ُض٨َأَٟک َت٤َِت٠ُٔئ  َٓ ِم  َٗ ِم  َٗ و٢ُ  ُ٘ َت ٕف َٓ ٌِ ٔلَی َب َضا إ ـُ ٌِ  َویُزَِوی َب



 

 

دمحم نب راعف ابشہب فراقء ایب زاند ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت 

 دی یئگ ےہ

 

لی ت

 

ض
ف
افر تنج ےن اہک ہک رھپ  ںیہ ہک دفزخ افر تنج ںیم ڑگھجا وہا وت دفزخ ےن اہک ےھجم ربکتم افر اظمل ولوگں یک فہج ےس 

اس یک ایک فہج ےہ ہک ریمے ادنر  ااےئ زمکفر ریقح افر اعزج ولوگں ےک افر وکیئ دالخ ںیہن وہاگ وت اہلل اعتیل ےن تنج ےس رفام ا وت 

ریما ریمی رتمح ےہ ںیم ریتے ذرےعی اےنپ دنبفں ںیم ےس سج رپ اچوہں اگ رتمح رکفں اگ افر اہلل اعتیل ےن دفزخ ےس رفام ا وت 

ذعاب ےہ ںیم ریتے ذرےعی ےس اےنپ دنبفں ںیم ےس ےسج اچوہں اگ ذعاب دفں اگ نکیل  م ںیم ےس رہ اکی وک ںیم ےن رضفر رھبان 

ےہ رھپ بج دفزخ ںیہن رھبے یگ وت اہلل اعتیل اانپ دقؾ دفزخ رپ رںیھک ےگ وت رھپ دفزخ ےہک یگ سب سب رھپ دفزخ ایس فتق رھب اجےئ 

 دفرسے یک رطػ ٹمس اجےئ اگ۔ یگ افر اس اک اکی ہصح

 دمحم نب راعف ابشہب فراقء ایب زاند ارعج، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایب

     2677    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًو٪ ہًللی ابوسٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ح٤یس ٤ٌ٣ز، ایوب اب٩ سْری٩ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَیُّ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ َس ب٩َِ ح٤َُِیٕس  ىٔی ٣َُح٤َّ ٌِ َیاَ٪ َي ِٔ ث٨ََا أَبُو ُس ِٟضًَٔللٔیُّ َحسَّ ًَِوٕ٪ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَبٔی ا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  وَب 

َِٟح٨َُّة َواٟ ا٢َ اِحَتحَِّت ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ صَُزیَِزَة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ىَی َحٔسیٔث أَبٔی اٟز٧َِّاز ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َتؽَّ ا ِٗ  ٨َّاُر َوا

دبع اہلل نب توؿ الہیل اوبایفسؿ، دمحم نب دیمح رمعم، اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 ازلاند یک دحثی یک رطح رفاتی ایبؿ یک ےہ۔اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا تنج افر دفزخ اک آسپ ںیم ڑگھجا وہا افر رھپ اوب

 دبعاہلل نب توؿ الہیل اوبایفسؿ، دمحم نب دیمح رمعم، اویب انب ریسنی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2678    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت  اہللٔ َػل ا َ٘ َٓ َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر  ِت ا ٥َ َتَحاجَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اُئ اٟ َٔ ٌَ ٤َا لٔی ََّل یَِسُخ٠ُىٔی إَّٔلَّ ُؿ َٓ َِٟح٨َُّة  َِٟت ا ا َٗ ِّرٔی٩َ َو ٤َُِٟتَحب ِّرٔی٩َ َوا َٜب ٤َُِٟت اا٨َّٟاُر أُوثٔزُِت بٔا َٗ تُُض٥ِ  ُلُض٥ِ َؤُغَّ َ٘ ٢َ اہللُ ٨َّأض َوَس

 ًَ ُ ًََذابٔی أ ٤ََّا أ٧َِٔت  ا٢َ ٨٠َّٟٔارٔ إ٧ٔ َٗ ٤ََّا أ٧َِٔت َرِح٤ًَٔی أَِرَح٥ُ بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ ٩ِ٣ٔ ًَٔبازٔی َو ُب بٔٔک ٩ِ٣َ أََطاُئ ٩ِ٣ٔ ٠َِٟٔح٨َّٔة إ٧ٔ ذِّ

َّی ًَل َت٤َِت٠ُٔئ َحً َٓ ا ا٨َّٟاُر  أ٣ََّ َٓ ٕ ٤َُٜ٨ِ٣ٔا ٠ِ٣ُٔؤَصا  ِم  ًَٔبازٔی َؤٟک١ُِّ َواحَٔسة َٗ ِم  َٗ ِم  َٗ و٢ُ  ُ٘ الَی رِٔج٠َُط َت ٌَ ٍَ اہللُ َتَباَرَک َوَت ـَ َي

 ٔ إ َٓ َِٟح٨َُّة  ا ا ٕف َوََّل یَِو٥ُٔ٠ اہللُ ٩ِ٣ٔ َخ٠ِ٘ٔطٔ أََحّسا َوأ٣ََّ ٌِ ٔلَی َب َضا إ ـُ ٌِ ُض٨َأَٟک َت٤َِت٠ُٔئ َویُزَِوی َب آَ ّ٘ ََٟضا َخ٠ِ  ٪َّ اہللَ ی٨ُِٔظُئ 

، امہؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم

 دی یئگ ےہ افر تنج ےنہک یگل 

 

لی ت

 

ض
ف
رفام ا تنج افر دفزخ اک آسپ ںیم ڑگھجا وہا دفزخ ےنہک یگل ےھجم ربکتم افر اظمل ولوگں یک فہج ےس 

ر ریقح افر اعزج ولوگں ےک افر وکیئ دالخ ںیہن وہاگ اہلل اعتیل ےن تنج ےس رفام ا وت ریمی رتمح ےھجم ایک ےہ ریمے ادنر وت  ااےئ زمکف

ےہ ںیم ریتے ذرےعی اےنپ دنبفں ںیم ےس سج رپ اچوہں اگ رمح رکفں اگ افر دفزخ ےس اہلل اعتیل ےن رفام ا وت ریما ذعاب ےہ ںیم 

اگ نکیل  م ںیم ےس رہ اکی وک رھبان رضفری ےہ رھپ بج دفزخ ںیہن  ریتے ذرےعی اےنپ دنبفں ںیم ےس ےسج اچوہں اگ ذعاب دفں

رھبے یگ وت اہلل اعتیل اس رپ اانپ دقؾ رںیھک ےگ وت دفزخ ےہک یگ سب سب رھپ فہ رھب اجےئ یگ افر اہلل اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک رپ ملظ 

  اگ۔ںیہن رکے اگ افر تنج وک رھبےن ےک ےئل اہلل اعتیل اکی یئن ولخمؼ دیپا رفامےئ

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم 

     2679    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ا َجزٔیْز 

ِؤٟطٔ َؤٟک٠َٔیِ  َٗ ٔلَی  ََٓذََکَ ٧َِحَو َحسٔیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة إ َِٟح٨َُّة َوا٨َّٟاُر  ِت ا ٥َ اِحَتحَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ًَلَیَّ ٣ٔ اہللُ  َسُظ ٤َُٜا  ٌِ ٥َِٟ یَِذَُکِ ٣َا َب ٠ُِؤَصا َو

 ٔ  ٩ِ٣ٔ اٟزِّیَاَزة

امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا تنج افر 

ح اس وقؽ کت ہک  م دفونں اک ھجم رپ رھبان دفزخ ےن آسپ ںیم ڑگھجا ایک افر رھپ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی یک رط



 

 

 رضفر ےہ رفاتی ذرک یک۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2680    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ًبس ب٩ ح٤یس یو٧ص ب٩ ٣ح٤س طیبا٪ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ  َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل

َّی يَ  و٢ُ َص١ِ ٩ِ٣ٔ ٣َزٔیٕس َحً ُ٘ ا٢َ ََّل َتزَا٢ُ َجَض٥َُّ٨ َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِم ًَ َٗ ِم  َٗ و٢ُ  ُ٘ َت َٓ َس٣َُط  َٗ الَی  ٌَ ٔ َتَباَرَک َوَت َّة ٌٔز ِٟ ٍَ ٓٔیَضا َربُّ ا ـَ

ٕف  ٌِ ٔلَی َب َضا إ ـُ ٌِ  َؤًزَّتَٔک َویُزَِوی َب

ر دبع نب دیمح ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اہلل ےک یبن ےن رفام ا دفزخ اگلات

یتہک رےہ یگ لھ نم زمدی ینعی ایک ھچک افر یھب ےہ اہیں کت ہک بج اہلل اعتیل اس ںیم اانپ دقؾ رےھک اگ وت رھپ دفزخ ےہک یگ ریتی  یہی

 زعت یک مسق سب افر اس اک اکی ہصح ٹمس رک دفرسے ےصح ےس لم اجےئ اگ۔

 اعتٰیل ہنع دبع نب دیمح ویسن نب دمحم ابیشؿ اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2681    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث ابا٪ ب٩ یزیس ًلاء، ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبَاُ٪ ب٩ُِ یَزٔیَس  َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ارٔ َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ا

ىَی َحٔسیٔث َطِیَباَ٪  ٌِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث اابؿ نب سیدی اطعء، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ابیشؿ 

  رطح دحثی رفاتی رکےت ںیہ۔یک رفاتی یک



 

 

 زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث اابؿ نب سیدی اطعء، اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایب :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2682    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل رازی ًبساٟوہاب ب٩ ًلاء، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ٔ َحسَّ و٢ُ ٟ ُ٘ َّ َوَج١َّ َیِو٦َ َن ًَز ِؤٟطٔ  َٗ ًََلإئ فٔی  َِٟوصَّأب ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  یُّ َحسَّ ِبٔس اہللٔ اٟزُّزِّ ًَ ُس ب٩ُِ  َحَض٥ََّ٨ ص١َِ ا٣َِتَْلِٔت ٤َّ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس أَِخبََر٧َا  َٓ و٢ُ َص١ِ ٩ِ٣ٔ ٣َزٔیٕس  ُ٘ ا٢َ ََّل َوَت َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٔيیِّ َػل

ـُ  ٌِ َی٨ِزَؤی َب َٓ َس٣َُط  َٗ زَّةٔ ٓٔیَضا  ٌٔ ِٟ ٍَ َربُّ ا ـَ َّی َي و٢ُ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ٣َزٔیٕس َحً ُ٘ ِم َتزَا٢ُ َجَض٥َُّ٨ ی٠َُِقی ٓٔیَضا َوَت َٗ ِم  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕف َوَت ٌِ ٔلَی َب َضا إ

٣َٔک َوََّل َیزَ  زَّتَٔک َوََکَ ٌٔ َِٟح٨َّةٔ بٔ ١َ ا ـِ َٓ ٨َُض٥ِ  ٜٔ ُیِش َٓ ا  ّ٘ ََٟضا َخ٠ِ َّی ی٨ُِٔظَئ اہللُ  ١ْ َحً ـِ َٓ َِٟح٨َّةٔ   ا٢ُ فٔی ا

دمحم نب دبعاہلل رازی دبعاولاہب نب اطعء، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک 

 اگلاتر ولوگں وک ڈاال اجےئ اگ افر فہ یتہک رےہ یگ ایک ھچک افر یھب ےہ اہیں کت ہک اہلل اعتیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دفزخ ںیم

اس ںیم اانپ دقؾ رےھک اگ وت دفزخ اک اکی ہصح ٹمس یک دفرسے ےصح ںیم لم اجےئ اگ افر دفزخ ےہک یگ ریتی زعت افر ریتے رکؾ یک 

ں کت ہک اس ےک ےئل اہلل اکی یئن ولخمؼ دیپا رفامےئ اگ افر اےس تنج ےک ےچب مسق سب سب افر تنج ںیم ربارب ہصح اچب وہا وہاگ اہی

 وہےئ ابح  ےصح ںیم ڈاؽ دے اگ۔

 دمحم نب دبعاہلل رازی دبعاولاہب نب اطعء، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2683    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ثابت حرضت ا٧ص ٧يی ػلی اہلل ٠ًیہ وس٥٠ زہْر ب٩ رحب، ًٔا٪ ح٤از اب٩ س٤٠ہ :  راوی

ا٢َ َس٤ٔ  َٗ ىٔی اب٩َِ َس٤َ٠ََة أَِخبََر٧َا ثَابْٔت  ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َحسَّ وَُّل  ُ٘ ُت أََنّشا َي ٌِ

 ِٟ ا٢َ یَِبَقی ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا َيَظاُئ َػل ا ٤٣َّٔ ّ٘ ََٟضا َخ٠ِ الَی  ٌَ  َح٨َّةٔ ٣َا َطاَئ اہللُ أَِ٪ یَِبَقی ث٥َُّ ی٨ُِٔظُئ اہللُ َت



 

 

زریہ نب رحب، افعؿ امحد انب ہملس اثتب رضحت اسن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا 

 ابح  رانھک اچ

 

ضة
 ےہ اگ فہ ابح  رہ اجےئ اگ رھپ اہلل اعتیل ےسج اچےہ اگ اس ےک ےئل اکی یئن ولخمؼ دیپا رفام دے اگ۔اہلل اعتیل تنج اک ک ان د

 زریہ نب رحب، افعؿ امحد انب ہملس اثتب رضحت اسن یبن یلص اہلل ہیلع فملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔
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 وػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، اب :  راوی

 ًَ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ ٔى  ِٔ اَربَا فٔی ا٠َّٟ َ٘ یِٕب َوَت ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ِ اِِل

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ُٕ َس َٗ ُیو َٓ یِٕب  ِبْع أ٠َ٣َُِح َزاَز أَبُو َُکَ َٛ َُّط  أ٧َ َٛ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ٤َِِٟؤت َیِو٦َ ا ٥َ یَُحاُئ بٔا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

َیرِشَ  َٓ ُٓوَ٪ صََذا  ٔ ز ٌِ َِٟح٨َّٔة َص١ِ َت ا٢ُ یَا أَص١َِ ا َ٘ ُی َٓ َِٟحٔسیٔث  ا فٔی بَاقٔی ا َ٘ َٔ َِٟح٨َّٔة َوا٨َّٟارٔ َواتَّ ٥ِ ئٔبُّوَ٪ بََِْن ا ٌَ وُٟوَ٪ َن ُ٘ َوی٨َُِوزُوَ٪ َوَي

وُٟوَ٪  ُ٘ ئٔبُّوَ٪ َوی٨َُِوزُوَ٪ َوَي َیرِشَ َٓ ا٢َ  َٗ ُٓوَ٪ َصَذا  ٔ ز ٌِ ا٢ُ یَا أَص١َِ ا٨َّٟارٔ َص١ِ َت َ٘ ا٢َ َويُ َٗ ٤َِِٟوُت  ُیِؤ٣َزُ َصَذا ا َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِِٟوُت  ٥ِ َصَذا ا ٌَ َن

َِٟح٨َّةٔ  ا٢ُ یَا أَص١َِ ا َ٘ ا٢َ ث٥َُّ ُي َٗ ُیِذبَُح  َٓ َّی اہللُ  بٔطٔ  أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ث٥َُّ ََقَ َٗ ًََٓل ٣َِوَت  ًََٓل ٣َِوَت َویَا أَص١َِ ا٨َّٟارٔ ُخ٠ُوْز  ُخ٠ُوْز 

٠َٕة َوص٥ُِ ََّل یُِؤ٨٣ُٔوَ٪ َوأََطا ِٔ َُ ُٗٔضَی اِِل٣َِزُ َوص٥ُِ فٔی  ةٔ إٔذِ  َِٟحرِسَ َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأ٧َِٔذِرص٥ُِ یَِو٦َ ا ٔل ٔ إ ٧َِیاَر بَٔیٔسظ  ی اٟسُّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ ومت وک نیکمن رگن ےک اکی دےبن یک لکش ںیم ال ا اجےئ اگ اوبرکبی یک رفاتی ںیم ہی اافلظ زادئ 

ہک اس دےبن وک تنج افر دفزخ ےک درایمؿ ال رک ڑھکا رکد ا اجےئ اگ رھپ اہلل رفامےئ اگ اے تنج فاول ایک  م اےس اچہپےتن وہ یتنج ںیہ 

اینپ رگدںین ااھٹ رک دںیھکی ےگ افر ںیہک ےگ  ی اہں ہی ومت ےہ رھپ اہلل یک رطػ ےس مکح د ا اجےئ اگ ہک اےس ذحب رکد ا اجےئ رھپ 

  ےہ افر اے دفزخ فاول اب ںیہمت دفزخ ںیم رانہ ےہ اب اہلل رفامےئ اگ ا
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 ںیہن الےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اہھت ابمرک ےس داین یک رطػ اراشہ رفام رےہ ےھت۔

 ، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوباعمفہی اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 الخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم د
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  بٔی َس

َِٟح٨َّٔة ث٥َُّ َذََکَ ب٤َٔ  َِٟح٨ََّة َوأَص١ُِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟاَر ٗٔی١َ َیا أَص١َِ ا َِٟح٨َّٔة ا ٥َ إَٔذا أُِزخ١َٔ أَص١ُِ ا ا٢َ َوَس٠َّ َٗ َّطُ  اؤیََة ََُِْر أ٧َ ٌَ ىَی َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ ٌِ

وِ  َٗ ا َوأََط ََٓذَٟٔک  ـّ ٥َِٟ یَِذَُکِ أَِي ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  أَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ١ِ ث٥َُّ ََقَ ُ٘ ٥َِٟ َي زَّ َوَج١َّ َو ًَ ٧َِیاُٟطُ  ٔلَی اٟسُّ ٔ إ  اَر بَٔیٔسظ

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص

بج تنج فاولں وک تنج ںیم افر دفزخ فاولں وک دفزخ ںیم دالخ رکد ا اجےئ اگ وت اہک اجےئ اگ اے تنج فاول رھپ اوباعمفہی یک رفاتی 

ْ ےک اافلظ ںیہ افر ہی ںیہن

ُ
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 اہک ہک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل یک رطح رفاتی ذرک یک  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ََذکِلَ ْ

 ہیلع فملس ےن زپیھ افر اےنپ اہھت ابمرک ےس داین یک رطػ ااشرہ ایک۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، اوباصحل رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔
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س ًبس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح ٧آٍ حرضت ًبساہلل زہْر ب٩ رحب، حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤ی :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َٗ ِبْس أَِخبَرَنٔی و  ًَ ا٢َ  َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٕب َوا ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ وُب َوصَُو َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ

َّیاب٩ُِ إٔبِ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ِبَس اہللٔ  ًَ ٍْ أَ٪َّ  ٔ ث٨ََا ٧َآ ٩ًَِ َػأٟٕح َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ا٢َ  َزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

و٦ُ ٣ُ  ُ٘ َِٟح٨ََّة َویُِسخ١ُٔ أَص١َِ ا٨َّٟارٔ ا٨َّٟاَر ث٥َُّ َي َِٟح٨َّةٔ ا َِٟح٨َّةٔ ََّل ٣َِوَت َوَیا أَص١َِ یُِسخ١ُٔ اہللُ أَص١َِ ا و٢ُ یَا أَص١َِ ا ُ٘ َی َٓ ْ٪ بَِی٨َُض٥ِ  َؤذِّ

 ا٨َّٟارٔ ََّل ٣َِوَت ک١ٌُّ َخأْٟس ٓامَٔی صَُو ٓٔیطٔ 

زریہ نب رحب، نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انعف رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع 



 

 

ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا اہلل اعتیل تنج فاولں وک تنج ںیم دالخ رفام دے اگ افر دفزخ فاولں وک دفزخ ںیم دالخ رفام  رفامےت ںیہ

دے اگ رھپ اؿ ےک اسےنم اکپر ےن فاال ڑھکا وہاگ افر ےہک اگ اے تنج فاول اب ومت ںیہن ےہ افر اے دفزخ فاولں اب ومت ںیہن 

 ایس ںیم ہشیمہ رےہ اگ۔ ےہ رہ آدیم سج احتل ںیم ےہ فہ

زریہ نب رحب، نسح نب یلع ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انعف رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک  :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔
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 ٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌیسایلی رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س زیس ب٩ حرضت اب :  راوی

ثَىٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َورَحِ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس ِبٔس اہللٔ  َحسَّ ًَ ٔس ب٩ِٔ َزیِٔس ب٩ِٔ  ٣َُح٤َّ

ًَبِ   ٩ًَِ ثَُط  أب أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ َِٟدلَّ َِٟح٨َّةٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز ب٩ِٔ ا ا٢َ إٔذَا َػاَر أَص١ُِ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟح٨َّٔة َوا٨َّٟارٔ ث٥َُّ  ١َ بََِْن ا ٌَ َّی یُِح ٤َِِٟؤت َحً ُتَٔی بٔا ٔلَی ا٨َّٟارٔ أ َِٟح٨َّٔة َوَػاَر أَص١ُِ ا٨َّٟارٔ إ ٔلَی ا َِٟح٨َّٔة ََّل یُِذبَُح ث٥َُّ  إ ی٨َُازٔی ٨َ٣ُازٕ یَا أَص١َِ ا

حٔض٥ِٔ َویَزَِزازُ أَص١ُِ ا٨َّٟارٔ حُ  ٔلَی رَفَ ّحا إ َِٟح٨َّةٔ رَفَ َیزَِزازُ أَص١ُِ ا َٓ ٔلَی حُز٧ِٔض٥ِٔ ٣َِوَت َویَا أَص١َِ ا٨َّٟارٔ ََّل ٣َِوَت   ز٧ِّا إ

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اہرفؿ نب دیعسایلی رحہلم نب ییحی انب فبہ، رمع نب دمحم زدی نب رضحت 

رفام ا بج تنج فاےل تنج یک رطػ ےلچ اجںیئ ےگ افر دفزخ فاےل دفزخ یک رطػ ےلچ اجںیئ ےگ وت رھپ ومت وک تنج افر دفزخ 

ومت ںیہن ےہ افر اے دفزخ ےک درایمؿ ال ا اجےئ اگ رھپ اےس ذحب ایک اجےئ اگ رھپ اکی اکپرےن فاال اکپرے اگ اے تنج فاول اب 

 فاول اب ومت ںیہن ےہ وت رھپ تنج فاولں یک وخیش ڑبھ اجےئ یگ افر دفزخ فاولں یک رپاشیین ںیم افر ز ادیت وہ اجےئ یگ۔

 اہرفؿ نب دیعسایلی رحہلم نب ییحی انب فبہ، رمع نب دمحم زدی نب رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2688    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رسیخ ب٩ یو٧ص ح٤یس ب٩ ًبس اٟزح٩٤ حش٩ ب٩ ػاٟح ہارو٪ ب٩ سٌس ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ َصاُروَ٪ ب٩ِٔ َس  َِٟحَش٩ٔ ب٩ِٔ َػأٟٕح  ٩ًَِ ا ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ثَىٔی رُسَ َ َحسَّ ٩ًَِ أ ٕس  ٌِ ٩ًَِ بٔی َحاز٦ٕٔ 

ِٟکَارٔفٔ ٣ِٔث١ُ  ِٟکَارٔفٔ أَِو ٧َاُب ا ُض ا ٥َ ُٔضِ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ٣َٔشَْرةُ ثًََلٕث  أَبٔی صَُزیَِزَة   أُحُٕس َو٠َُُٔى ٔج٠ِسٔظ

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رسجی نب ویسن دیمح نب دبع ارلنمح نسح نب اصحل اہرفؿ نب دعس ایب احزؾ رضح

تف ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا اکرف یک داڑھ  ا اکرف اک داتن ادح اہپڑ ےک ربارب وہاگ افر ایکس اھکؽ نیت رات یک اسم

 ےک ربارب وہیگ۔

  احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرسجی نب ویسن دیمح نب دبع ارلنمح نسح نب اصحل اہرفؿ نب دعس ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  وہں ےگ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ

     2689    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب اح٤س ب٩ ٤ًز وٛیٍ اب٩ ٓـی١ ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ َحسَّ َٗ َِٟوٛٔیعٔیُّ  یِٕب َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ٤ًََُز ا ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ ٣َا  َحسَّ َٗ ُط  ٌُ َٓ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة َیزِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ أَبٔیطٔ 

َِٟوٛٔیعٔیُّ  ٥ِ یَِذَُکِ ا َٟ َٔ َو ٤ُِٟرِسٔ اٛٔٔب ا ِٟکَارٔفٔ فٔی ا٨َّٟارٔ ٣َٔشَْرةُ ثًََلثَٔة أَیَّا٦ٕ ٟرٔلَّ َٜٔيِی ا  فٔی ا٨َّٟارٔ بََِْن ٨ِ٣َ

ت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رموفاع رفاتی ےہ ہک دفزخ ںیم اکرف ےک دف اوبرکبی ادمح نب رمع فعیک انب لیضف ایب احزؾ رضح

 دنکوھں ےک درایمؿ اسمتف زیت راتفر  اار یک نیت دؿ یک اسمتف ےک ربارب وہیگ رافی فعیک ےن یف اانلر ینعی دفزخ اک ظفل ںیہن اہک۔

 ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی ادمح نب رمع فعیک انب لیضف ایب احزؾ رضحت اوبرہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2690    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

 ًبیس اہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری ابی طٌبہ، ٣ٌبس ب٩ خاٟس حرضت حارثہ ب٩ وہب :  راوی

َبُس ب٩ُِ َخأٟسٕ  ٌِ ثَىٔی ٣َ َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َّ  َحسَّ َّطُ أ٧َ ٍَ َحارٔثََة ب٩َِ َوصِٕب أ٧َ طُ َس٤ٔ

َّی ا ا٢َ َػل َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ َِٟح٨َّٔة  ٥ِ بٔأَص١ِٔ ا ُٛ ا٢َ أَََّل أُِخبٔرُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٕٕ َس٤ٔ ٌٔی ٥َ ک١ُُّ َؿ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ہللُ 



 

 

ًَلَی اہللٔ َِلَبَزَّ  َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ  ٕٕ ٌِّ ـَ ٕ ٣َُت إي ٣ُِشَتِٜبٔر ا٢َ ک١ُُّ ًُُت١ٕٓ َجوَّ َٗ اُٟوا بَلَی  َٗ ٥ِ بٔأَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  ُٛ ا٢َ أَََّل أُِخبٔرُ َٗ  ُظ ث٥َُّ 

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ 

اولں یک ربخ ہن دفں احصہب رکاؾ ےن رعض ایک  ی اہں رفامےیئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ںیہمت تنج ف

 ایک زمکفر آدیم ےسج زمکفر اھجمس اجات ےہ ارگ فہ اہلل رپ مسق اھکےل وت اہلل اس یک مسق وپری رفام دے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

احصہب رکاؾ ےن رعض ایک  ی اہں رضفر رفامےیئ آپ ےن رفام ا رہ اجلہ اڑھک زماج ةکت رکےن  ںیم ںیہمت دفزخ فاولں یک ربخ ہن دفں

 فاال دفزیخ ےہ۔

 دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی ایب ہبعش، دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2691    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، حرضت طٌبہ رضی اہلل :  راوی

ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥ُِٜ و َحسَّ ا٢َ أَََّل أَزُلُّ َٗ َُّط    ََُِْر أ٧َ

رہ رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ  ااےئ اس ےک اس ںیم دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموک

ْم اک ظفل اہک ےہ۔

ُک
ُ
ّ ل

ُ
د
َ
ا أ
َ
 اوہنں ےناَل

 دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ تنج اس یک :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2692    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہب خزاعی٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ٌبس ب٩ خاٟس حرضت حارثہ ب٩ و :  راوی

ا َٗ َبسٔ ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٌِ ٩ًَِ ٣َ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٕ َحسَّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحارٔثََة ب٩َِ َوصِٕب َحسَّ ٌِ ٢َ َس٤ٔ

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَََّل أُِخ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُِٟدزَاعٔیَّ َي ًَلَی اہللٔ ا َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ  ٕٕ ٌِّ ـَ ٕٕ ٣َُت ٌٔی َِٟح٨َّةٔ ک١ُُّ َؿ ٥ِ بٔأَص١ِٔ ا ُٛ بٔرُ



 

 

 ٕ ِّر َٜب إي َز٧ٔی٥ٕ ٣َُت ٥ِ بٔأَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ ک١ُُّ َجوَّ ُٛ  َِلَبَزَُّظ أَََّل أُِخبٔرُ

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ زخایع رفامےت ںیہ ہک

ےل وت رفام ا ایک ںیم ںیہمت تنج فاولں ےک ابرے ںیم ہن اتبؤں رھپ رفام ا رہ فہ زمکفر آدیم ےسج زمکفر اھجمس اجات ےہ ارگ فہ اہلل رپ مسق اھک

فملس ےن رفام ا رہ رغمفر رسشک افر  اہلل اس یک مسق وک وپرا رفام دے۔ ایک ںیم ںیہمت دفزخ فاولں یک ربخ ہن دفں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

 ةکت رکےن فاال۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، ایفسؿ، دبعم نب اخدل رضحت احرہث نب فبہ زخایع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2693    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ، ًًلء ب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔیَحسَّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ثَىٔی َح ٌٔیٕس َحسَّ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس

 ًَ َش٥َ  ِٗ ِو أَ َٟ َٕ بٔاِِلَبَِوأب  ُٓو َث ٣َِس ٌَ ا٢َ ُربَّ أَِط َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   لَی اہللٔ َِلَبَزَّظُ َػل

 ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ، العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

وت اہلل اعتیل فملس ےن رفام ا تہب رپادنگہ ابؽ ا ےس ولگ ہک نج وک درفازفں رپ ےس دےکھ دےیئ اجےت ںیہ ارگ فہ اہلل اعتیل رپ مسق اھکںیل 

 اؿ یک مسق وپری رفام دے۔

  ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ، العء نب دبعارلنمح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایب :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2694    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب اب٩ ٤٧ْر، ہظا٦ ب٩ ْعوہ حرضت ًبساہلل ب٩ ز٣ٌہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ ُْعِ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ا٢َ  َحسَّ َٗ َة  ٌَ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َز٣ِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ 



 

 

َة َوذَ  َٗ ََٓذََکَ ا٨َّٟا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَزٔیزْ َخَلَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َث بَٔضا َرُج١ْ  ٌَ اَصا ا٧َِب َ٘ َث أَِط ٌَ ا٢َ إٔذِ ا٧َِب َ٘ َٓ َصا  ًََْقَ َّٟٔذی  ََکَ ا

ا٢َ إََّٔل٦َ یَِح٠ُٔس أَحَ  َٗ ًََى ٓٔیض٩َّٔ ث٥َُّ  َو َٓ َة ث٥َُّ َذََکَ ا٨َِّٟشاَئ  ٌَ ٍْ فٔی َرصِٔلطٔ ٣ِٔث١ُ أَبٔی َز٣ِ ٥ِ ا٣َِزأََتطُ فٔی رَٔواَیٔة أَبٔی برَِکٕ ًَار٦ْٔ ٨٣َٔی ُٛ  ُس

َوُض٥ِ  ًَ َضا ٩ِ٣ٔ آَٔخٔ َیِو٣ٔطٔ ث٥َُّ َو ٌُ أج ـَ ُط يُ َّ٠ ٌَ َٟ ِبٔس َو ٌَ ِٟ یِٕب َج٠َِس ا ا٢َ َج٠َِس اِِل٣ََٔة َوفٔی رَٔواَیٔة أَبٔی َُکَ َ٘ َٓ كَٔة  ِ ٜٔض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ اٟرضَّ  فٔی َؿحٔ

 ُ١ ٌَ ِٔ ا َي َّ٥ِ ٤٣ٔ ُٛ َحُک أََحُس ـِ  إََّٔل٦َ َي

ؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب زز ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اشہ

اہلل ہیلع فملس ےن اکی ہبطخ اراشد رفام ا سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اصحل یک افینٹن اک ذرک رفام ا افر اس افینٹن یک 

ھاا ہک اکی رغمفر آدیم اےس ذحب رکےن ےک ےئل ااھٹ وج وکںیچن اکےنٹ اک یھب ذرک رفام ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ق

 

ش

 ا

 

 عت
ی

 

ب
 ےن زپاھ اذا

ہک اینپ وقؾ ںیم زز ہ یک رطح ڑبا وبضمط افر دریل اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن توروتں ےک ابرے ںیم تحیصن رفامیئ رھپ آپ 

امرےت ںیہ اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رفاتی ںیم ابدنی اک ذرک  یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس ھچک ولگ اینپ توروتں وک ویکں

ےہ افر اوبرکبی یک رفاتی ںیم ولڈنی اک ذرک ےہ ہک سج رطح ابدنی  ا ولڈنی وک امرا اجات ےہ افر اؿ ےس دؿ ےک آرخی ےصح ںیم 

ہلل ہیلع فملس ےن تحیصن رفامیئ آپ یلص رتسبمہی رکےت وہ رھپ وہا ےک اخرج وہےن ےس اؿ ےک ےنسنہ ےک ابرے ںیم اؿ وک آپ یلص ا

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ اس اکؾ رپ ویکں اتسنہ ےہ ہک ےسج فہ وخد یھب رکات ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی انب ریمن، اشہؾ نب رعفہ رضحت دبعاہلل نب زز ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔

     2695    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٥َ َرأَیُِت َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

٤َِزو ب٩َِ ُٟ  ُِٗؼَبطُ فٔی ا٨َّٟارٔ ًَ ٕب َصُؤََّلٔئ َیُحزُّ  ٌِ َٛ َٖ أَبَا بَىٔی  َة ب٩ِٔ خ٨ِٔٔس ٌَ ٤ِ َٗ  َهیِّ ب٩ِٔ 

معہ 
ق
زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم ےن رمعف نب یحل نب 

 خ ںیم اینپ اڑتن اں ےتٹیسھگ وہےئ رھپ راہ ےہ۔نب دنخػ ینب بعک ےک اھبیئ وک داھکی ہک فہ دفز

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایب

     2696    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس حش٩ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب حرضت سٌیس ب٩  :  راوی

 ٣شیب

ثَىٔ  ث٨ََا َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِبْس أَِخبََرنٔی و  ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوَحَش٩ْ ا ًَ وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ی  ُ٘ ٌِ َي

 ُ٤ِٟ ٌٔیَس ب٩َِ ا ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ َصا ب٩ِٔ َس ٍُ َزرُّ ًَّٟٔی ی٨َ٤ُِ َِٟبحَْٔرَة ا وَُّل إٔ٪َّ ا ُ٘ َشیَّٔب َي

ًَل  َٓ بُو٧ََضا ْٔلَٟٔضتٔض٥ِٔ  ًَّٟٔی کَا٧ُوا ُيَشیِّ ائَٔبُة ا ا اٟشَّ ًَل َیِح٠ُبَُضا أََحْس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َوأ٣ََّ َٓ َوأُیٔت  ا٢َ اب٩ُِ ٠ٟٔلَّ َٗ ٠َِیَضا َطِیْئ َو ًَ  یُِح١ُ٤َ 

ا٢َ أَبُو صُ  َٗ ٤َُِٟشیَّٔب  ُِٗؼَبطُ ا ُِٟدزَاعٔیَّ َیُحزُّ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٤ًََِزو ب٩َِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرأَیُِت  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ فٔی ا٨َّٟارٔ َوکَاَ٪  َزیَِزَة 

یُوَب  ٢َ ٩ِ٣َ َسیََّب اٟشُّ  أَوَّ

ب رضحت دیعس نب ر بی رفامےت ںیہ ہک  ہریہ فہ رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب اہش

اجونر ےہ ہک سج اک دفدھ وتبں ےک ےئل ففق رک د ا اجےئ افر رھپ ولوگں ںیم ےس وکیئ آدیم یھب اس اجونر اک دفھ ہن دفھ ےکس افر 

ھج یھب ںیہن الدےت ےھت انب اسہبئ فہ اجونر ےہ ہک وج رشمنیک اےنپ وبعمدفں ےک انؾ رپ وھچڑ د ا رکےت ےھت افر اس اجونر رپ وکیئ وب

 ر بی ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم ےن رمعف نب اعرم زخایع وک داھکی ہک فہ

 دفزخ ںیم اینپ اڑتن اں ےتٹیسھگ وہےئ رھپ راہ ےہ افر بس ےس ےلہپ اس ےن اجونرفں وک اسڈنھ انب ا اھت،

 رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ، نب دعس اوباصحل انب اہشب رضحت دیعس نب ر بی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 زخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دف

     2697    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، جزیز، سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ُسضَ  ث٨ََا َجزٔیْز  ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ 

بُوَ٪ بَٔضا ا٨َّٟاَض َونَٔش  َِٟبَْقٔ َيرِضٔ أَذ٧َِأب ا َٛ ُض٥ِ ٔسَیاْن  ٌَ ِو٦ْ ٣َ َٗ ٥َِٟ أََرص٤َُا  أ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ  َٔ ًَارَٔیاْت ٔػ٨ِ اْئ کَأسَیاْت 



 

 

َِٟح٨ََّة َوََّل َیحِٔسَ٪ رٔیَحَضا َوإٔ٪َّ ٤٣ُٔ  ٤َِٟائ٠َٔٔة ََّل یَِسُخ٩َ٠ِ ا ِٟبُِدٔت ا أَِس٤َٔ٨ةٔ ا َٛ َُٟیوَجُس ٩ِ٣ٔ ٣َٔشَْرةٔ یًَلْت ٣َائًَٔلْت ُرُؤُسُض٩َّ  رٔیَحَضا 

َذا َٛ َذا َو َٛ 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دفزویخں  زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل

یک دف ںیمسق ایسی ںیہ ہک اںیہن ںیم ےن ںیہن داھکی اکی مسق وت اس وقؾ ےک ولوگں یک ےہ ہک نج ےک اپس اگویں یک دومں یک رطح 

د یگنن وہں وکڑے وہں ےگ افر فہ ولوگں وک اؿ وکڑفں ےس امرںی ےگ افر دفرسی مسق اؿ توروتں یک ےہ ہک وج ابلس ےننہپ ےک ابدوج

یگ دفرسے ولوگں وک اینپ رطػ املئ رکںی یگ افر وخد یھب املئ وہں یگ اؿ ےک رس یتخب افوٹنں یک وکاہؿ یک رطح اکی رطػ وک 

ا ےک وہےئ وہں ےگ افر ہی تورںیت تنج ںیم دالخ ںیہن وہں یگ افر ہن یہ تنج یک وخوبش اپںیئ یگ احالہکن تنج یک وخوبش اینت اینت 

 وہ یگ۔اسمتف ےس آیت 

 زریہ نب رحب، رجری، لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم دالخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہ

     2698    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ْر، زیس اب٩ خباب ا٠ٓح ب٩ سٌیس ًبساہلل ب٩ رآٍ ا٦ س٤٠ہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا َزیِْس َي ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ا٢َ َحسَّ َٗ ٍٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرآ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ٠َُح ب٩ُِ َس ِٓ ث٨ََا أَ ىٔی اب٩َِ حَُبإب َحسَّ

ْة  َِٟت بَٔک ٣ُسَّ ٥َ یُؤطُک إِٔ٪ كَا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ َٗ َس٤ٔ ِو٣ّا فٔی أَیِٔسیض٥ِٔ ٣ِٔث١ُ أَِ٪ َتَزی 

ٔب اہللٔ َوَیزُوحُوَ٪ فٔی َسَدٔم اہللٔ ـَ َُ ُسوَ٪ فٔی  ِِ َِٟبَْقٔ َي  أَذ٧َِأب ا

 انب ریمن، زدی انب ابخب احلف نب دیعس دبعاہلل نب راعف اؾ ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

د رفام ا ارگ ریتی رمع یبمل وہیئ وت وت اکی ایسی وقؾ وک دےھکی اگ ہک نج ےک اہوھتں ںیم اگےئ یک دؾ ےک رطح وکڑے ہیلع فملس ےن اراش

 وہں ےگ فہ ولگ اہلل اعتیل ےک بضغ ںیم حبص رکںی ےگ افر اہلل اعتیل یک انرایگض ںیم اشؾ رکںی ےگ۔

 اؾ ہملس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع انب ریمن، زدی انب ابخب احلف نب دیعس دبعاہلل نب راعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دالخ وہں ےگ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک دفزخ ںیم اظمل ربکتم دالخ وہں ےگ افر تنج ںیم زمکفر نیکسم 

     2699    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ سٌیس ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبس ب٩ ح٤یس ابوًا٣ز ً٘سی ا٠ٓح ب٩ سٌیس ًبساہلل ب٩ رآٍ ا٦ س٤٠ہ حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٌٔیٕس َوأَ  ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٌٔیسٕ َحسَّ ٠َُح ب٩ُِ َس ِٓ ث٨ََا أَ ٔسیُّ َحسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أَبُو  اُٟوا َحسَّ َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ٍٕ َو ٔ  بُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٍٕ ٣َِولَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َرآ ًَ ثَىٔی  و٢ُ إِٔ٪  َػ َحسَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ل

٨َتٔطٔ فٔی أَیِٔسیض٥ِٔ ٣ٔ  ٌِ َٟ ُسوَ٪ فٔی َسَدٔم اہللٔ َوَیزُوحُوَ٪ فٔی  ِِ ِو٣ّا َي َٗ ْة أَِوَطَِٜت أَِ٪ َتَزی  َِٟت بَٔک ٣ُسَّ َِٟبَْقٔ كَا  ِث١ُ أَذ٧َِأب ا

حلف نب دیعس دبعاہلل نب راعف اؾ ہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیبع اہلل نب دیعس اوبرکب نب انعف دبع نب دیمح اوباعرم دقعی ا

ایسی  رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک ارگ ریتی رمع یبمل وہیئ وت وت اکی

اشؾ اہلل اعتیل یک تنعل ںیم رکںی ےگ اؿ ےک اہوھتں ںیم اگےئ یک دؾ یک رطح  وقؾ وک دےھکی اگ ہک وج حبص اہلل اعتیل یک انرایگض ںیم افر

 وکڑے وہں ےگ۔

دیبعاہلل نب دیعس اوبرکب نب انعف دبع نب دیمح اوباعرم دقعی احلف نب دیعس دبعاہلل نب راعف اؾ ہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

     2700    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ازریص اب٩ ٤٧ْر ابی ٣ح٤س ب٩ برش یحٌی ب٩ یحٌی، ٣وسٰی ب٩ اًْن ٣ح٤س ب٩ رآٍ  :  راوی

ابواسا٣ہ اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس اس٤ٌی١ ب٩ خاٟس ٗیص حرضت ٣شتورز رضی اہلل تٌالٰی 

 ٨ًہ بىی ٓہز ٛے ب٬ائی

ث٨ََا أَبُو ُس  َحسَّ ث٨ََا أَبٔی َو٣َُح٤َّ ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص ح و َحسَّ ث٨ََا  ث٨ََا برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ  ب٩ُِ برِٔشٕ ح و َحسَّ



 

 

ث٨ََ  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًََِْن ح و َحسَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس َیِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ٣ُوَسی ب٩ُِ أَ ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  ا أَبُو أَُسا٣ََة ک٠ُُّ

یِ  َٗ ث٨ََا  ٌٔی١ُ َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َوا٠َّٟ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُت ٣ُِشَتِورّٔزا ح و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ْص 

ا٢َ َر  َٗ وَُّل  ُ٘ ٕ َي ٥ِ أََخا بَىٔی ِٓٔضز ُٛ ١ُ أََحُس ٌَ ٔ إَّٔلَّ ٣ِٔث١ُ ٣َا َیِح ة ٧َِیا فٔی اِْلَٔخَ ٥َ َواہللٔ ٣َا اٟسُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  طُ  ُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ إِٔػَب

ََُِْر َیحِ  ا  ٌّ ٍُ َوفٔی َحٔسیثٔض٥ِٔ َج٤ٔی ٠َِی٨ُِوزِ ب٥َٔ َتزِٔج َٓ َِٟی٥ِّ  بَّابَٔة فٔی ا ٔ َوأََطاَر یَِحٌَی بٔاٟشَّ ٠ًََِیطٔ َصٔذظ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٌَی َس٤ٔ

ٕ َوفٔی َحٔسیثٔطٔ  ازٕ أَخٔی بَىٔی ِٓٔضز ٤ُِِٟشَتِورٔزٔ ب٩ِٔ َطسَّ ٩ًَِ ا و٢ُ َذَٟٔک َوفٔی َحٔسیٔث أَبٔی أَُسا٣ََة  ُ٘ ٥َ َي ٌٔی١ُ َوَس٠َّ ا٢َ َوأََطاَر إِٔس٤َ َٗ ا  ـّ أَِي

 ٔ  بٔاِْلٔبَِضا٦

 نب ادرسی انب ریمن ایب دمحم نب رشب ییحی نب ییحی، ومٰیس نب انیع دمحم نب راعف اوبااسہم اامسلیع نب ایب اخدل اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل

 ا دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس اامسلیع نب اخدل سیق رضحت وتسمرد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینب رہف ےک اھبیئ ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام

ےک اقمےلب ںیم اس رطح ےہ ہک سج رطح  م ںیم ےس وکیئ آدیم اینپ ام یل اس در ا ںیم ڈاؽ دے ییحی ےن اہلل یک مسق داین آرخت 

ےن اہشدت یک ام یل یک رطػ ااشرہ ایک افر رھپ اس ام یل وک اکنؽ رک دےھکی ہک اس ںیم ایک اتگل ےہ  ااےئ ییحی ےک  ماؾ رفا ات ںیم  ا ںیم 

 رطح انس ےہ ہک اافلظ ںیہ افر اامسلیع ےن اوگنےھٹ ےک اسھت ااشرہ رکان ایک ےہ۔ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس 

اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ادرسی انب ریمن ایب دمحم نب رشب ییحی نب ییحی، ومٰیس نب انیع دمحم نب راعف اوبااسہم الیعمس نب  :  رافی

  رضحت وتسمرد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینب رہف ےک اھبیئایب اخدل دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس الیعمس نب اخدل سیق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

     2701    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، یحٌی ب٩ سٌیس حات٥ اب٩ ابی ػِْرہ اب٩ ابی ٠٣یٜہ ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػَِْٔرَة َحسَّ  ٌٔیٕس  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٕس َحسَّ أس٥ٔ ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة  ثَىٔی اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی

َِٟ٘ٔیا٣َ  و٢ُ یُِحرَشُ ا٨َّٟاُض َیِو٦َ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ًَائَٔظَة  ٠ُُِٗت یَا ٩ًَِ  َّّل  اّة ُُغِ اّة ُْعَ َٔ ٔة حُ

ًَائَٔظُة اِِل٣َِزُ أََطسُّ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢َ اہللٔ ا٨َِّٟشاُئ َواٟزِّ  ٥َ َیا  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َٗ ٕف  ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ إ ـُ ٌِ ا ی٨َُِوزُ َب ٌّ أَِ٪ َی٨ُِوزَ َجا٢ُ َج٤ٔی

ٕف  ٌِ ٔلَی َب ُض٥ِ إ ـُ ٌِ  َب

ت کہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل
مل
اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ  زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس اح م انب ایب ریغصہ انب ایب 



 

 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک  ماتم ےک دؿ ولوگں اک رشح وہاگ اس احتل ںیم ہک فہ ےگنن 

ےھٹک وہں ےگ افر اکی اپؤں ےگنن دبؿ افر ریغب ہنتخ ےئک وہےئ وہں ےگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک تورںیت افر رمد ا

دفرسے یک رطػ دںیھکی ےگ آپ ےن رفام ا اے اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ہی اعمہلم اس ابت ےس تہب تخس وہاگ ہک وکیئ یسک یک 

 رطػ دےھکی۔

ت کہ اقمس نب دمحم دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 زریہ نب رحب، ییحی نب دیعس اح م انب ایب ریغصہ انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

     2702    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر، ابوخاٟس اح٤ز حرضت حات٥ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ػِْرہا :  راوی

٩ًَِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ أَ  ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِِلَِح٤َزُ  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٥َِٟ یَِذَُکِ َحسَّ فٔی  بٔی َػَِْٔرَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو

َّّل   َحٔسیثٔطٔ ُُغِ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباخدل ارمح رضحت اح م ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ریغصہ ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر 

ًلا اک ظفل ںیہن ےہ۔

ْ

 ُ

 

 اس رفاتی ںیم ع

 ٰیل ہنع نب ریغصہاوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن، اوباخدل ارمح رضحت اح م ریض اہلل اعت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

     2703    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز اسحاٚ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو سٌیس ب٩ جبْر  :  راوی

 حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ وَ٪  َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ أَبٔی ٤ًََُز 

َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ًَبَّإض َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَِدُلُب َوصَُو َحسَّ ًَ  



 

 

ُٗو اہللٔ ٥ُِ ٣ًَُل َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َِٟ یَِذَُکِ ُزَصِْْر فٔی َحٔسیثٔطٔ َیِدُلُب َي َّّل َو اّة ُُغِ اّة ُْعَ َٔ   ٣َُظاّة حُ

اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ریض 

دےتی وہےئ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اراشد رفام رےہ ےھت ہک  م ولگ ےگنن اپؤں ےگنن اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہبطخ 

ہ ےئک یک احتل ںیم اہلل اعتیل ےس الماقت رکف ےگ۔

 

ت

 

ب

 

ح
 دبؿ افر ریغب 

ت انب اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، رمعف دیعس نب ریبج رضح :  رافی

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

     2704    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ،  :  راوی

 ٣ِْرہ ب٩ ن٤ٌا٪ سٌیس ب٩ جبْر حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٍْ ح و  ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُس َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ص٤َُا  ث٨ََا أَبٔی لِٔکَ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َحسَّ

ث٨ََ  رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُِٔى َّٔلب٩ِٔ ا إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ٤ُِِٟٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ا ُط َْرة

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٦َ ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٤َأ٪  ٌِ ا٢َ یَا ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ٥َ َخٔلیّبا ب٤َِٔؤًَوٕة 

 َ٤ َٛ َّّل  اّة ُُغِ اّة ُْعَ َٔ ٔلَی اہللٔ حُ وَ٪ إ ٥ُِ تُِحرَشُ َّٜ ٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ ا٠ًَْٔٔن أَََّل َوإٔ٪َّ أَوَّ َٓ ٨َّا  ُٛ َّا  ٠َِی٨َا إ٧ٔ ًَ ًِّسا  ٌٔیُسُظ َو ٕٙ نُ ٢َ َخ٠ِ ا بََسأ٧َِا أَوَّ

 َٓ ًٔی  َُّط َسُیَحاُئ بٔزَٔجا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ًَل٦ أَََّل َوإ٧ٔ ٠ًََِیطٔ اٟشَّ َِٟ٘ٔیا٣َٔة إٔبَِزاصٔی٥ُ  ٙٔ یَُِٜسی یَِو٦َ ا ٔ َِٟدًَلئ ٤َ ا ُٗو٢ُ ُیِؤَخُذ بٔض٥ِٔ َذاَت اٟظِّ َ أ َٓ ا٢ٔ 

٨ُِت  ُٛ أُٟح َو ِبُس اٟؼَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  َ أ َٓ َسَک  ٌِ ََّک ََّل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ ُی َٓ ٠َِیض٥ِٔ َطضٔیّسا ٣َا ز٣ُُِت یَا َربِّ أَِػَحابٔی  ًَ  

ًَلَی  ٠َِیض٥ِٔ َوأ٧ََِت  ًَ ٨َِت أ٧ََِت اٟزَّٗٔیَب  ُٛ ِیَتىٔی  َّٓ ا َتَو َّ٤٠َ َٓ ُض٥ِ ٓٔیض٥ِٔ  َٟ رٔفِ  ِِ َُّض٥ِ ًَٔبازَُک َوإِٔ٪ َت إ٧ٔ َٓ بُِض٥ِ  ذِّ ٌَ ک١ُِّ َطِیٕئ َطضٔیْس إِٔ٪ ُت

 َٓ ابٔض٥ِٔ ٨ِ٣ُُذ  َ٘ ًِ ًَلَی أَ ی٩َ  ٥َِٟ َیزَاُٟوا ٣ُزَِتسِّ َُّض٥ِ  ا٢ُ لٔی إ٧ٔ َ٘ ُی َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ُ  َِٟح ُ ا زٔیز ٌَ ِٟ ََّک أ٧ََِت ا إ٧ٔ َٓ ٕ اذ ٌَ ٍٕ َو٣ُ َتُض٥ِ َوفٔی َحٔسیٔث َوٛٔی ِٗ اَر

َسَک َٓ  ٌِ ََّک ََّل َتِسرٔی ٣َا أَِحَسثُوا َب ا٢ُ إ٧ٔ َ٘  ُی

رضحت  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیبع اہلل نب اعمذ ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ریغمہ نب امعنؿ دیعس نب ریبج

ومز ہبطخ دےنی ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت آپ یلص انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل مہ ںیم اکی تحیصن آ



 

 

قلخ  اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے ولوگ ںیہمت اہلل یک رطػ ےگنن اپؤں ےگنن دبؿ افر ریغب ہنتخ ےئک وہےئ ےل رک اج ا اجےئ اگ نام دباان افؽ

ت د ہ سج رطح مہ ےن یلہپ رمہبت دیپا ایک اس رطح مہ دفابرہ دیپا رکںی ےگ افر ہی امہرا فدع
ع

 

ت
ہ ےہ ہک ےسج مہ رکےن فاےل ںیہ آاگہ 

روہ ہک  ماتم ےک دؿ اسری ولخمؼ ںیم ےس بس ےس ےلہپ رضحت اربامیہ وک ابلس انہپ ا اجےئ اگ افر آاگہ روہ ہک ریمی اتم ںیم 

ایتم ںیہ وت اہک  ےس ھچک ولوگں وک ال ا اجےئ اگ رھپ اؿ وک ابںیئ رطػ وک اٹہ د ا اجےئ اگ وت ںیم رعض رکفں اگ اے رپفرداگر ہی وت ریمے

اجےئ اگ ہک آپ ںیہن اجےتن ہک اؿ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب ایک ایک ااجیدات ںیک وت ںیم ایس رطح رعض رکفں اگ 
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 بج وت ےن ےھجم ااھٹ ایل وت وت اؿ رپ نابہگؿ اھت افر وت وت رہ زیچ رپ وگاہ ےہ ارگ اؿ وگاہ ےک وطر رپ اھت بج کت ہک ںیم اؿ ولوگں ںیم راہ رھپ

ولوگں وک ذعاب دے وت ہی ریتے یہ دنبے ںیہ افر ارگ وت اؿ ولوگں وک شخب دے وت وت اغبل تمکح فاال ےہ، آپ ےن رفام ا رھپ ھجم 

وگں وک وھچڑا ےہ اس فتق ےس لسلسم ہی ولگ اینپ ازیویں ےک ےس اہک اجےئ اگ ہک سج فتق ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ول

لب رھپےت رےہ فعیک افر اعمذ یک رفاتی ںیم ےہ اہک اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیہن اجےتن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک دعب 

 اؿ ولوگں ےن ایک ایک دباعت ااجید ںیک۔

 اعمذ ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، ریغمہ نب امعنؿ دیعس نب ریبج اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیبعاہلل نب :  رافی

 رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 داین ےک انف وہےن افر  ماتم ےک دؿ رشح ےک ایبؿ ںیم

     2705    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ اسحاٚ ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز وہیب ًبساہلل ب٩ كاؤض حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٕب َحسَّ  ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ ا َحسَّ ٌّ اََّل َج٤ٔی َٗ ث٨ََا بَِضزْ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َٙ ح و َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح

 َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ كَاُوٕض  ث٨ََا  َٙ ا٢َ یُحِ َحسَّ ٔ ائ ًَلَی ثًََلٔث ََطَ رَشُ ا٨َّٟاُض 

 ٕ ٌْٔر ًَلَی َب ْة  ًَرَشَ ٕ َو ٌْٔر ًَلَی َب ْة  ٌَ ٕ َوأَِرَب ٌْٔر ًَلَی َب ٕ َوثًََلثَْة  ٌْٔر ًَلَی َب َوَتِحرُشُ َب٘ٔیََّتُض٥ِ ا٨َّٟاُر َتبٔیُت َرأُبَْٔن َراصٔبّْٔن َواث٨َِأ٪ 

ُض٥ِ َحِیُث  ٌَ ُض٥ِ َحِیُث بَاتُوا َوَت٘ٔی١ُ ٣َ ٌَ ُض٥ِ َحِیُث أ٣ََِشِوا٣َ ٌَ ُض٥ِ َحِیُث أَِػَبُحوا َوت٤ُِٔسی ٣َ ٌَ اُٟوا َوُتِؼبُٔح ٣َ َٗ 



 

 

زریہ نب رحب، ادمح نب ااحسؼ دمحم نب اح م، زہب فبیہ دبعاہلل نب اطؤس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت 

 اجےئ اگ ھچک ولگ اخومش وہں ےگ افر ھچک ولگ ڈرے وہےئ وہےئ رفامےت ںیہ ہک ولوگں وک نیت امجوتعں یک وصرت ںیم ااھٹک ایک

وہں ےگ افر دف آدیم اکی افٹن رپ وہں ےگ افر نیت اکی افٹن رپ افر اچر اکی افٹن رپ افر دس اکی افٹن رپ وہں ےگ افر اؿ ںیم 

 اہجں فہ دفرہپ رکںی ابح  ولوگں وک آگ ااھٹک رکے یگ بج فہ رات زگارےن ےک ےئل رہھٹںی ےگ وت فہ آگ اؿ ےک اسھت رےہ یگ

ےگ فںیہ آگ یھب اؿ ےک اسھت رےہ یگ افر اہجں فہ حبص ےک فتق وہں ےگ فںیہ آگ یھب اؿ ےک اسھت وہیگ افر اہجں فہ اشؾ ےک 

 فتق رںیہ ےگ وت آگ یھب اشؾ ےک فتق اؿ ےک اسھت رےہ یگ۔

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، ادمح نب ااحسؼ دمحم نب اح م، زہب فبیہ دبعاہلل نب اطؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماتم ےک دؿ یک احتل ےک ایبؿ ںیم اہلل اپک  ماتم ےک دؿ یک ویتخسں ںیم امہری دم رفام

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تم ےک دؿ یک احتل ےک ایبؿ ںیم اہلل اپک  ماتم ےک دؿ یک ویتخسں ںیم امہری دم رفامےئ ۔ ما

     2706    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ب٩ سٌیس ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ُ٨ ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي اُٟوا َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ َحسَّ ٌٔیٕس  وَ٪ اب٩َِ َس

٥َ یَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍْ ٔ و٦ُ أََحُسص٥ُِ فٔی َرِطٔحطٔ أَِخبََرنٔی ٧َآ ُ٘ ا٢َ َي َٗ ٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ و٦ُ ا٨َّٟاُض َٟٔزبِّ ا ُ٘ ِو٦َ َي

٥َِٟ یَِذَُکِ یَِو٦َ  و٦ُ ا٨َّٟاُض  ُ٘ ا٢َ َي َٗ َّی  ٤َُِٟثى ٖٔ أُذ٧َُِیطٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ اب٩ِٔ ا ٔلَی أَِنَؼا  إ

انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی نب دیعس دیبع اہلل 

رفاتی رکےت ںیہ سج دؿ بس ولگ رب ااعلنیمل ےک اسےنم ڑھکے وہں ےگ وت اؿ ںیم ےس ھچک آدیم آدوہ اکونں کت ےنیسپ ںیم 

 ںیہن ایک۔ ڈفےب وہےئ وہں ےگ افر انب ینثم یک رفاتی ںیم وقیؾ اانلس ےک اافلظ ںیہ افر ویؾ اک ظفل ذرک

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی نب دیعس دیبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک دؿ یک احتل ےک ایبؿ ںیم اہلل اپک  ماتم ےک دؿ یک ویتخسں ںیم امہری دم رفامےئ ۔

     2707    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اسحاٚ ٣شیيی ا٧ص، اب٩ ًیاق سویس ب٩ سٌیس حٔؽ ب٩ ٣یرسہ ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

ٟس اح٤ز ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ ًو٪ ًبساہلل ب٩ جٌرف ب٩ یحٌی ٩ٌ٣ ٣اٟک ابونَص ت٤ار ح٤از ب٩ س٤٠ہ ایوب ح٠وانی ًبس ابوخا

 ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح ٧آٍ حرضت اب

ىٔی اب٩َِ ًَٔیإق ح و َحسَّ  ٌِ ث٨ََا أ٧ََْص َي ٔيیُّ َحسَّ ٤َُِٟشیَّ َٙ ا ُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُؽ ب٩ُِ َحسَّ ِٔ ث٨ََا َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس

 َ ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس اِِل ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َبَة ح و َحسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ص٤َُا  َة لِٔکَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِیرَسَ ِح٤َزُ َؤًیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص 

ِبُس اہللٔ  ًَ ثَىٔی  ِوٕ٪ ح و َحسَّ ازُ بِ ًَ ث٨ََا َح٤َّ اُر َحسَّ َّ٤ ثَىٔی أَبُو َنَِصٕ اٟتَّ ث٨ََا ٣َأْٟک ح و َحسَّ ٩ْ َحسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ رَفٔ ب٩ِٔ َیِحٌَی َحسَّ ٌِ ٩ُ ب٩ُِ َج

ٕس َحسَّ  ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ث٨ََا ا ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح ک١ُُّ َصُؤََّلٔئ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا أَبٔی 

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ ىَی َحٔسیٔث ًُبَِیسٔ اہللٔ  ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤َٔ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٍٕ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ٣ُوَسی ب٩ِٔ ٩ًَِ ٧َآ

َّی َئِیَب أََحُسص٥ُِ فٔی  َبَة َوَػأٟٕح َحً ِ٘ ٖٔ أُذ٧َُِیطٔ ًُ ٔلَی أَِنَؼا  َرِطحٔطٔ إ

ی اسن، انب ایعض  ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ ومٰیس نب ہبقع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح ٰیسیع نب ویسن،   

سب ئ
م

دمحم نب ااحسؼ 

اربامیہ نب دعس اوباصحل  انب توؿ دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نعم امکل اوبرصن  مار امحد نب ہملس اویب ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب

انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دیبع اہلل نب انعف یک رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ  ااےئ اس ےک ہک ومٰیس 

 نب ہبقع افر امہؾ یک رفاتی ںیم ےہ اہیں کت ہک ھچک ولگ اؿ ںیم ےس آدوہ اکونں کت اےنپ ےنیسپ ںیم ڈفب اجںیئ ےگ۔

ی اسن، انب ایعض  ادی نب دیعس صفح نب رسیمہ ومٰیس نب ہبقع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباخدل ارمح ٰیسیع نب دمحم :  رافی  

سب ئ
م

 نب ااحسؼ 

ویسن، انب توؿ دبعاہلل نب رفعج نب ییحی نعم امکل اوبرصن  مار امحد نب ہملس اویب ولحاین دبع نب دیمح وقعیب نب اربامیہ نب دعس 

 اوباصحل انعف رضحت اب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک دؿ یک احتل ےک ایبؿ ںیم اہلل اپک  ماتم ےک دؿ یک ویتخسں ںیم امہری دم رفامےئ ۔

     2708    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ثور ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِوٕر  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی أَبٔی صَُزیَِزَة  َحسَّ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َٟیَ  َّطُ  ا َوإ٧ٔ ًّ ٌَْٔن بَا ََٟیِذَصُب فٔی اِِلَِرٔق َسِب َِٟ٘ٔیا٣َٔة  َٚ یَِو٦َ ا َز ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ ٔلَی آَذا٧ٔض٥ِٔ اہللُ  َواظٔ ا٨َّٟأض أَِو إ ِٓ ٔلَی أَ ُّ إ ِب٠ُ

ا٢َ  َٗ  َيُظکُّ ثَِوْر أَیَُّض٤َا 

ازعلسی انب دمحم وثر ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق نب دیعس، دبع

ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ ااسنؿ اک ہنیسپ زنیم ںیم رتس زگ کت الیھپ وہا وہاگ افر ہی ہنیسپ ولوگں ےک وموہنں  ا اؿ ےک اکونں کت  اچنہ 

 ےہ ہک اؿ دفونں ںیم ےس وکاسن ظفل رفام ا ےہ۔وہا وہاگ رافی وثر وک کش 

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی انب دمحم وثر ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿ تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج :   ابب

  ماتم ےک دؿ یک احتل ےک ایبؿ ںیم اہلل اپک  ماتم ےک دؿ یک ویتخسں ںیم امہری دم رفامےئ ۔

     2709    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تٌالٰی ح٥ٜ ب٩ ٣وسٰی ابوػاٟح یحٌی ب٩ ح٤زہ ًبساٟزح٩٤ ب٩ جابز، س٠ی٥ ب٩ ًا٣زحرضت ٣٘ساز ب٩ اسوز رضی اہلل :  راوی

 ٨ًہ

ثَىٔ  ٕ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َجابٔز  ٩ًَِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َح٤ِزََة  ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَبُو َػأٟٕح َحسَّ َِٟح ث٨ََا ا ثَىٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ی ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٔ َسازُ ب٩ُِ اِِلَِسَوز ِ٘ ٔ٤ِٟ َّی ا ٙٔ َحً َِٟد٠ِ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِص یَِو٦َ ا و٢ُ تُِسنَی اٟظَّ ُ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ َي

 َ َة اِِل َٓ ٤ِٟٔی١ٔ أ٣َََشا ىٔی بٔا ٌِ ََٓواہللٔ ٣َا أَِزرٔی ٣َا َي  ٕ ًَا٣ٔز ا٢َ ُس٠َِی٥ُ ب٩ُِ  َٗ َسارٔ ٣ٔی١ٕ  ِ٘ ٔ٤ َٛ َّٟٔذی َتُٜوَ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٤ِٟٔی١َ ا ِرٔق أ٦َِ ا

 ٌَ ِٟ بَِیطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٣َ تَُِٜتَح١ُ بٔطٔ ا ٌِ َٛ ٔلَی  ٨ِٔ٤َُٓض٥ِ ٩ِ٣َ َیُٜوُ٪ إ  ٔٚ َز ٌَ ِٟ ٤ًَِأٟض٥ِٔ فٔی ا ِسرٔ أَ َٗ ًَلَی  ََٓیُٜوُ٪ ا٨َّٟاُض  ا٢َ  َٗ ٔلَی ُِْن  ٩ِ َیُٜوُ٪ إ

ا٢َ َوأََط  َٗ َِٟحا٣ّا  ٔ ُٚ إ َز ٌَ ِٟ َویِطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ ی٠ُِح٤ُُٔط ا ِ٘ ٔلَی َح بَتَِیطٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ ٩ِ٣َ یَُٜوُ٪ إ ِٛ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُر ًَ َّی اہللُ  اَر َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔلَی ٓٔیطٔ  ٔ إ  بَٔیٔسظ

مکح نب ومٰیس اوباصحل ییحی نب زمحہ دبعارلنمح نب اجرب، میلس نب اعرمرضحت دقماد نب ا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم 

 رفامےت ںیہ  ماتم ےک دؿ  ارج ولخمؼ ےس اس دقر رقبی وہ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس

اجےئ اگ اہیں کت ہک اؿ ےس اکی لیم ےک افےلص رپ وہ اجےئ اگ میلس نب اعرم ےتہک ںیہ اہلل یک مسق ںیم ںیہن اجاتن ہک لیم ےس ایک رماد 



 

 

 اےنپ اامعؽ ےک اطمقب کت ہنیسپ ںیم رغؼ ےہ زنیم یک اسمتف اک لیم رماد ےہ  ا رسہم داین یک د ا مالیئ آپ ےن رفام ا ولگ اےنپ

وہں ےگ افر اؿ ںیم ےس ھچک ولوگں ےک ونٹھگں کت ہنیسپ وہاگ افر اؿ ںیم ےس یسک یک  رم کت افر اؿ ںیم ےس یسک ےک ہنم ںیم ہنیسپ 

  ا۔یک اگلؾ وہیگ رافی ےتہک ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اےنپ اہھت ابمرک ےس اےنپ ہنم ابمرک یک رطػ ااشرہ رک ےک اتب

 مکح نب ومٰیس اوباصحل ییحی نب زمحہ دبعارلنمح نب اجرب، میلس نب اعرمرضحت دقماد نب ا اد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فاولں افر دفزخ فاولں وک اچہپؿاؿ افصت ےک ایبؿ ںیم ہک نج ےک ذرہعی داین یہ ںیم تنج 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اؿ افصت ےک ایبؿ ںیم ہک نج ےک ذرہعی داین یہ ںیم تنج فاولں افر دفزخ فاولں وک اچہپؿ ایل اجات ےہ ۔
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٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار ب٩ ًث٤ا٪ ابی ُشا٪ اب٩ ٣ثىی ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، ٣رطٖ  ابوُشا٪ س٤عی :  راوی

 ب٩ ًبساہلل ب٩ طدْر حرضت ًیاق ب٩ ح٤ار ٣حاطعی

 َ ُى ِٔل ِٔ ارٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َو٣َُح٤َّ اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ٔ َحسَّ اََّل ب َٗ َّی  ٤َُِٟثى اَ٪ َواب٩ِٔ ا ی َُشَّ

٩ًَِ ًٔیَ   ٔ ْر دِّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُرَطِّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤َُِٟحأطعٔیِّ أَ٪َّ َحسَّ أق ب٩ِٔ ح٤َٔإر ا

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤ََّ٠ًَىٔی َیِومٔی َصَذا  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا  ٥ُِٜ٤َِّ٠ًَ ٣َا َجض٠ُِٔت٥ِ ٤٣َّٔ ُ ِّی أ٣َََزنٔی أَِ٪ أ ٕ فٔی ُخِلبَتٔطٔ أَََّل إٔ٪َّ َرب َذاَت َیِو٦

 َٓ َیاكُْٔن  َُّض٥ِ أََتِتُض٥ِ اٟظَّ ُض٥ِ َوإ٧ٔ اَئ ک٠َُّ َٔ ُت ًَٔبازٔی ح٨َُ ِ٘ ِّی َخ٠َ ٔن ِبّسا َحًَل٢ْ َوإ ًَ ٣َِت اِجَتاک١ُُّ ٣َا٢ٕ ٧ََح٠ُِتُط  ٩ًَِ زٔی٨ٔض٥ِٔ َورَحَّ َِٟتُض٥ِ 

٥َِٟ أ٧ُِز٢ِٔ بٔطٔ ُس٠َِلا٧ّا َوإٔ٪َّ اہلَل ٧ََوَز  وا بٔی ٣َا  ُٛ ُض٥ِ َوأ٣َََزِتُض٥ِ أَِ٪ ُيرِشٔ َٟ ٠َِیض٥ِٔ ٣َا أَِح٠ِ٠َُت  بَُض٥ِ ًَ َتُض٥ِ َْعَ َ٘ ٤َ َٓ ٔلَی أَص١ِٔ اِِلَِرٔق  إ

ٜٔتَ  ایَا ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ اِل َ٘ ًََح٤َُض٥ِ إَّٔلَّ َب ٤َِٟاُئ َو ٔش٠ُُط ا ِِ ٠َِیَک َٛٔتابّا ََّل َي ًَ ُِٟت  ِثُتَک ِٔلَبَِت٠َٔیَک َوأَبَِتلَٔی بَٔک َوأ٧َِزَ ٌَ ٤ََّا َب ا٢َ إ٧ٔ َٗ أب َو

 َٓ وا َرأِٔسی  ُِ ٠ُِت َربِّ إّٔذا یَِث٠َ ُ٘ َٓ ِيّظا  َٚ َُقَ َواَ٪ َوإٔ٪َّ اہلَل أ٣َََزنٔی أَِ٪ أرَُحِّ ِ٘ ُؤُظ ٧َائ٤ّٔا َوَي ٤َا َیَسًُوُظ خُ َتِْقَ َٛ ِجُض٥ِ  ا٢َ اِسَترِخٔ َٗ ِبزَّة 

 ٔ ات١ِٔ ب َٗ ِث َخ٤َِشّة ٣ِٔث٠َُط َو ٌَ ِث َجِیّظا ٧َِب ٌَ ٠َِیَک َوابِ ًَ  َٙ ٔٔ َش٨ُِ٨ َٓ  ِٙ ٔٔ زَٔک َوأَِن ِِ ُجوَک َواُِزُص٥ُِ نُ ًََؼاَک اِسَترِخَ ًََک ٩ِ٣َ  ٩ِ٤َ أَكَا

ٔشْم ٣َُتَؼسِّ  ِ٘ َِٟح٨َّٔة ثًََلثَْة ذُو ُس٠َِلإ٪ ٣ُ ا٢َ َوأَص١ُِ ا بَی َو٣ُِش٥ٕٔ٠ َٗ ٠ِٔب ٟٔک١ُِّ ذٔی َُقِ َ٘ ِٟ ُٙ ا ْٙ َوَرُج١ْ َرحٔی٥ْ َرٗٔی َّٓ ْٚ ٣َُو

َّٟٔذی٩َ ص٥ُِ ٓٔی٥ُِٜ  َٟطُ ا َّٟٔذی ََّل َزبَِز  ُٕ ا ٌٔی َـّ ا٢َ َوأَص١ُِ ا٨َّٟارٔ َخ٤َِشْة اٟ َٗ ْٕ ذُو ًَٔیا٢ٕ  ِّٔ ٌَ ْٕ ٣َُت ٔٔی ًَ وَ٪ أَصًِّل َوََّل َو ُِ ا ََّل یَبَِت ٌّ َتَب



 

 

 ِٟ ٔ ٣َاَّّل َوا َّٚ إَّٔلَّ َخا٧َُط َوَرُج١ْ ََّل يُِؼبُٔح َوََّل ی٤ُِٔسی إَّٔلَّ َوصَُو یَُداز ٍْ َوإِٔ٪ َز َٟطُ ك٤ََ َّٟٔذی ََّل یَِدفَی  ٩ًَِ أَص٠َِٔک َو٣َأَٟک َدائ٩ُٔ ا ًَُک 

 ٔ اَ٪ فٔی َحٔسیث ٥ِ یَِذَُکِ أَبُو َُشَّ َٟ اُغ َو حَّ َٔ ِٟ ٨ِٔوْرُ ا َٜٔذَب َواٟظِّ ِٟبُِد١َ أَِو اِل ٠ًََِیَک َوَذََکَ ا  َٙ ٔٔ َش٨ُِ٨ َٓ  ِٙ ٔٔ  طٔ َوأَِن

اوباسغؿ یعمس دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر نب امثعؿ ایب اسغؿ انب ینثم اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش رضحت ایعض 

ونس ریمے رب ےن ےھجم ہی  نب امحر اجمیعش ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ اےنپ ہبطخ ںیم اراشد رفام ا

مکح رفام ا ےہ ہک ںیم  م ولوگں وک فہ ابںیت اھکس دفں ہک نج ابوتں ےس  م ال ملع وہ ریمے رب ےن آج ےک دؿ ےھجم فہ ابںیت اھکس دںی 

ںیہ ںیم ےن اےنپ دنبے وک وج امؽ دے د ا ےہ فہ اس ےک ےئل الحؽ ےہ افر ںیم ےن اےنپ بس دنبفں وک قح یک رطػ روجع رکےن 

فاال دیپا ایک ےہ نکیل اطیشؿ ریمے اؿ دنبفں ےک اپس آرک اںیہن اؿ ےک دنی ےس اکہبےت ںیہ افر ںیم ےن اےنپ دنبفں ےک ےئل نج 

زیچفں وک الحؽ ایک ےہ فہ اؿ ےک ےئل رحاؾ رقار دےتی ںیہ افر فہ اؿ وک ایسی زیچفں وک ریمے اسھت رشکی رکےن اک مکح دےتی ںیہ ہک 

انزؽ ںیہن یک افر ےب کش اہلل اعتیل ےن زنیم فاولں یک رطػ رظن رفامیئ افر رعب مجع ےس رفنت رفامیئ  سج یک وکیئ تبحم ںیم ےن

  ااےئ الہ اتکب ںیم ےس ھچک ابح  ولوگں ےک افر اہلل اعتیل ےن رفام ا ںیم ےن ںیہمت اس ےئل اجیھب ےہ اتہک ںیم  م وک آزامؤں افر اؿ وک

ہیلع فملس وک اجیھب ےہ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ اکی ایسی اتکب انزؽ یک ےہ ہک یھب آزامؤں ہک نج ےک اپس آپ یلص اہلل 

 ےسج اپین ںیہن دوھ ےکس اگ افر  م اس اتکب وک  اےن افر دیباری یک احتل ںیم یھب زپوھ ےگ افر البہبش اہلل ےن ےھجم مکح رفام ا ےہ ہک ںیم

رداگر فہ ولگ وت ریما رس اھپڑ ڈاںیل ےگ اہلل ےن رفام ا  م اؿ وک اکنؽ دانی سج رطح ہک رقشی وک الج ڈاولں وت ںیم ےن رعض ایک اے رپف

 اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اکنال ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ یھب رخہچ ایک اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکشل رفاہن

یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اتدعبارفں وک ےل رک اؿ ےس ڑلںی ہک وج آپ یلص اہلل ہیلع  رفامںیئ ںیم اس ےک اپچن انگ رکشل وجیھبں اگ افر آپ

فملس ےک انرفامؿ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا یتنج ولگ نیت مسق ےک ںیہ وکحتم ےک اسھت ااصنػ رکےن فاےل دصہق ف 

ارفں افر املسمونں ےک ےئل رنؾ دؽ وہ فہ آدیم ہک وج ریخات رکےن فاےل وتقیف اطع ےئک وہےئ فہ آدیم ہک وج اےنپ  ماؾ رہتش د

 اپدکانم اپزیکہ قلخ فاال وہ افر ایعدلار یھب وہ نکیل یسک ےک اسےنم اانپ اہھت ہن الیھپات وہ آپ ےن رفام ا دفزیخ اپچن رطح ےک ںیہ فہ

ایختن رکےن فاال آدیم ہک سج یک رحص یپھچ  زمکفر آدیم ہک سج ےک اپس امؽ ہن وہ افر دفرسفں اک اتعب وہ الہ ف امؽ اک اگبلطر ہن وہ

ںیہن رہ یتکس ارگہچ اےس وھتڑی یس زیچ ےلم افر اس ںیم یھب ایختن رکے فہ آدیم وج حبص اشؾ  م وک اہمترے رھگ افر امؽ ےک ابرے 

دیم اک یھب ذرک رفام ا افر ںیم دوھہک داتی وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن لیخب  ا وھجےٹ افر دبوخ افر وہیبدہ اگایلں ےنکب فاےل آ

 اوباسغؿ ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ذرک ںیہن ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رخچ رکںی آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ یھب رخچ ایک اجےئ اگ۔

اہلل نب ریخش رضحت اوباسغؿ یعمس دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر نب امثعؿ ایب اسغؿ انب ینثم اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رطمػ نب دبع :  رافی

 ایعض نب امحر اجمیعش



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  اجات ےہ ۔اؿ افصت ےک ایبؿ ںیم ہک نج ےک ذرہعی داین یہ ںیم تنج فاولں افر دفزخ فاولں وک اچہپؿ ایل

     2711    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ٨ًزی ٣ح٤س ب٩ ابی ًسی سٌیس، حرضت ٗتازہ :  راوی

َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًَٔسٓیٕ  ُس ب٩ُِ أَبٔی  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٨َزٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٥ِ یَِذَُکِ فٔی و َحسَّ َٟ ٔ َو بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

ًَِبّسا َحًَل٢ْ   َحٔسیثٔطٔ ک١ُُّ ٣َا٢ٕ ٧ََح٠ُِتطُ 

دمحم نب ینثم زنعی دمحم نب ایب دعی دیعس، رضحت اتقدہ ےن اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک ایہفر اس ںیم اوہنں ےن ہی ذرک ںیہن ایک ہک 

 رہ فہ امؽ وج ںیم اےنپ دنبے وک دفں الحؽ ےہ۔

 دمحم نب ینثم زنعی دمحم نب ایب دعی دیعس، رضحت اتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 زخ فاولں وک اچہپؿ ایل اجات ےہ ۔اؿ افصت ےک ایبؿ ںیم ہک نج ےک ذرہعی داین یہ ںیم تنج فاولں افر دف

     2712    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش ًبسی یحٌی ب٩ سٌیس ہظا٦ ٗتازہ، ٣رطٖ حرضت ًیاق رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ح٤ار :  راوی

ث٨ََ  ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ ا ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ِسَتَوائٔیِّ َحسَّ ٕ َػاحٔٔب اٟسَّ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٌٔیٕس  ا َیِحٌَی ب٩ُِ َس

ِٟحَ  َٚ ا ٥َ َخَلَب َذاَت َیِو٦ٕ َوَسا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ ح٤َٔإر أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٕٖ ا٢َ ٣ُرَطِّ َٗ ظٔ  ا٢َ فٔی آَٔخٔ َٗ ٔسیَث َو

 َٗ َِٟحٔسیٔث َیِحٌَی  ا فٔی صََذا ا ّٓ ُت ٣ُرَطِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ  ا٢َ ُط

دبعارلنمح نب رشب دبعی ییحی نب دیعس اشہؾ اتقدہ، رطمػ رضحت ایعض ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امحر ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 ذرک رفامیئ۔ ےن اکی دؿ ہبطخ اراشد رفام ا افر رھپ ذموکرہ دحثی ابمرہک یک رطح دحثی

 دبعارلنمح نب رشب دبعی ییحی نب دیعس اشہؾ اتقدہ، رطمػ رضحت ایعض ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امحر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم ہک نج ےک ذرہعی داین یہ ںیم تنج فاولں افر دفزخ فاولں وک اچہپؿ ایل اجات ےہ ۔اؿ افصت ےک 
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ابو٤ًار حشْن ب٩ رحیث ٓـ١ ب٩ ٣وسٰی حشْن ٣رطٖ ٗتازہ ٣رطٖ ب٩ ًبساہلل ب٩ طدْر حرضت ًیاق ب٩ ح٤ار  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ بىی ٣حاطٍ ٛے ب٬ائیرضی اہلل 

تَ  َٗ ثَىٔی  ٩ًَِ ٣َرَطٕ َحسَّ ُِٟحَشِْٔن  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوَسی  ـِ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یِٕث َحسَّ إر حَُشُِْن ب٩ُِ رُحَ َّ٤ًَ ثَىٔی أَبُو  ًَِبسٔ َحسَّ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُرَطِّ اَزةُ 

٩ًَِ ًَٔیأق ب٩ِٔ ح٤َٔإر أَخٔی بَىٔی ٣ُحَ   ٔ ْر دِّ ٥َ َذاَت َیِو٦ٕ َخٔلیّبا اہللٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٦َ ٓٔی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ أط

َتاَزَة َوَزاَز ٓٔیطٔ َوإٔ٪َّ اہلَل أَِو  َٗ  ٩ًَِ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث صَٔظا٦ٕ  َٚ ا ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ أ٣َََزنٔی َوَسا َ٘ َٓ َّ وا َحً ٌُ ٔلَیَّ أَِ٪ َتَواَؿ رَخَ وَی إ ِٔ ی ََّل َي

وَ٪ أَصًِّل َوََّل  ُِ ا ََّل َیِب ٌّ ا٢َ فٔی َحٔسیثٔطٔ َوص٥ُِ ٓٔی٥ُِٜ َتَب َٗ ًَلَی أََحٕس َو ّٔ أََحْس  ًَلَی أََحٕس َوََّل یَِب َٔک َیا أَبَا  أََحْس  َیُٜوُ٪ ذَٟ َٓ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ٣َاَّّل 

 ٔ َِٟحاص ُتُض٥ِ فٔی ا ِٛ ِس أَِزَر َ٘ َٟ ٥ِ َواہللٔ  ٌَ ا٢َ َن َٗ ِبٔس اہللٔ  َِٟهیِّ ٣َا بٔطٔ إَّٔلَّ َؤٟیَستُُض٥ِ َیَلُؤَصاًَ ًَلَی ا ََْٟرِعَی  ٔة َوإٔ٪َّ اٟزَُّج١َ   ٠ٔیَّ

اوبامعر نیسح نب رحثی لضف نب ومٰیس نیسح رطمػ اتقدہ رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش رضحت ایعض نب امحر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ینب 

 ہبطخ دےنی ےک ےئل ڑھکے وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اجمعش ےک اھبیئ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اکی دؿ ںیمہ

اہلل اعتیل ےن ےھجم مکح رفام ا ےہ ہک رھپ ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی لقن یک افر ایس دحثی ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک اہلل اعتیل ےن 

 رخف ہن رکے افر ہن یہ وکیئ یسک رپ ز ادیت رکے افر ایس ریمی رطػ فیح رفامیئ ہک  م ولگ اعزجی اایتخر رکف اہیں کت ہک وکیئ یسک رپ

 ہی رفاتی ںیم ےہ ہک فہ ولگ  م ںیم عیطم ف اتدعبار ںیہ ہک فہ ہن رھگ فاولں وک اچےتہ ںیہ افر ہن یہ امؽ وک ںیم ےن اہک اے اوبدبع اہلل ایک

 رطح دھکی ایل ےہ افر ہی ہک اکی آدیم یسک ےلیبق یک ایس رطح وہاگ اوہنں ےن اہک اہں اہلل یک مسق ںیم ےن اجتیلہ ےک زامےن ںیم ایس

 رکب اں رچاات افر فاہں ےس اےس رھگ فاولں یک ولڈنی ےک العفہ افر وکیئ ہن اتلم وت فہ ایس ےس رتسبمہی رکات۔

ہلل اوبامعر نیسح نب رحثی لضف نب ومٰیس نیسح رطمػ اتقدہ رطمػ نب دبعاہلل نب ریخش رضحت ایعض نب امحر ریض ا :  رافی

 اعتٰیل ہنع ینب اجمعش ےک اھبیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمتیم رپ 
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ًَلَی ٣َاٟ أُِت  ا٢َ ََقَ َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی  ٥ِ َحسَّ ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ أََحَس َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ٕک 

َِٟح٨َّةٔ َو  ٩ِٔ٤ أَص١ِٔ ا َٓ َِٟح٨َّةٔ  ٔشیِّ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌَ ِٟ ٔ َوا َساة َِ ِٟ ُسُظ بٔا ٌَ ِ٘ ٠َِیطٔ ٣َ ًَ َق  ٩ِٔ٤ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ إَٔذا ٣َاَت ُْعٔ َٓ أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ َثَک اہللُ إ ٌَ َّی یَِب ُسَک َحً ٌَ ِ٘ ا٢ُ َصَذا ٣َ َ٘  أَص١ِٔ ا٨َّٟارٔ ُي

ییحی نب ییحی، امکل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس 

اجات ےہ وت حبص ف اشؾ اس اک ناکھہن اس رپ شیپ ایک اجات ےہ ارگ فہ تنج فاولں ںیم ےس ےہ وت تنج فاولں اک اقمؾ افر ارگ فہ وکیئ آدیم رم 

دفزخ فاولں ںیم ےس وہات ےہ وت دفزخ فاولں اک اقمؾ اےس داھک ا اجات ےہ افر اس ےس اہک اجات ےہ ہک ہی ریتا ناکھہن ےہ بج کت ہک اہلل 

 ےھجت ااھٹ رک اس ہگج ہن  اچنہدے۔ اعتیل  ماتم ےک دؿ

 ییحی نب ییحی، امکل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمتیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک

     2715    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِبُس اٟزَّزَّ  ًَ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا

َِٟح٨َّ  ٔشیِّ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا ٌَ ِٟ ٔ َوا َساة َِ ِٟ ُسُظ بٔا ٌَ ِ٘ ٠َِیطٔ ٣َ ًَ َق  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ٣َاَت اٟزَُّج١ُ ُْعٔ َِٟح٨َُّة َو ًَ ا َٓ إِٔ٪ کَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ةٔ 

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  َِٟیطٔ یَِو٦َ ا ٔ ُث إ ٌَ َّٟٔذی تُِب ُسَک ا ٌَ ِ٘ ا٢ُ َصَذا ٣َ َ٘ ا٢َ ث٥َُّ ُي َٗ ا٨َّٟاُر  َٓ  ا٨َّٟارٔ 

دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا 

دیم رم اجات ےہ وت حبص اشؾ اس اک ناکھہن اس رپ شیپ ایک اجات ےہ ارگ فہ تنج فاولں ںیم ےس وہات ےہ وت تنج افر ارگ فہ دفزخ بج وکیئ آ

فاولں ںیم ےس وہات ےہ وت دفزخ فاولں اک اقمؾ اےس داھک ا اجات ےہ افر اس ےس اہک اجات ےہ ہک ہی ریتا ناکھہن ےہ اہجں  ماتم ےک دؿ 

 د ا اجےئ اگ۔ ےھجت ااھٹ رک  اچنہ

 دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمتیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک 
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یحٌی ب٩ ایوب، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ ٠ًیہ، سٌیس جزیز، ابی نرضہ حرضت ابوسیٌس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ  ا َحسَّ َٗ َة  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َٗ َة  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ا  ٌّ ٢َ َوأَِخبََر٧َا أَیُّوَب َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َج٤ٔی

ا٢َ أَبُو َس  َٗ ٩ًَِ َزیِسٔ ب٩ِٔ ثَابٕٔت  ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ٌٔیْس ا َّی َس ٥َِٟ أَِطَضِسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس َو

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ بَِی٤َ٨َا ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ث٨َٔیطٔ َزیُِس ب٩ُِ ثَابٕٔت  ٩ِٜٔ َحسَّ ٥َ َوَل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٠َٕة اہللُ  ِِ ًَلَی َب ارٔ  ٥َ فٔی َحائٕٔم َٟٔبىٔی ا٨َّٟحَّ

طُ إٔذِ َحازَ  ٌَ ُط َو٧َِح٩ُ ٣َ َٟ َٓ ُِٟحَزیِزٔیُّ  و٢ُ ا ُ٘ َذا کَاَ٪ َي َٛ ا٢َ  َٗ ْة  ٌَ ْة أَِو َخ٤َِشْة أَِو أَِرَب بُْر ٔستَّ ِٗ َٓکَاَزِت ت٠ُِ٘ٔیطٔ َوإَٔذا أَ ا٢َ ٩ِ٣َ ِت بٔطٔ  َ٘

أک  ا٢َ ٣َاتُوا فٔی اِْلرِٔشَ َٗ ٤ًََی ٣َاَت َصُؤََّلٔئ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ َرُج١ْ أ٧ََا  َ٘ َٓ  ٔ بُر ِٗ َ ٔ اِِل ُٖ أَِػَحاَب صَٔذظ ٔ ز ٌِ َة تُبَِتلَی فٔی  َي ٔ اِِل٣َُّ ا٢َ إٔ٪َّ َصٔذظ َ٘ َٓ

ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  َّٟٔذی أَِس٤َ ٔ ا بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ِوُت اہلَل أَِ٪ ُيِش٤ٔ ًَ ََٟس ٨َُٓوا  ٠َِوََّل أَِ٪ ََّل َتَسا َٓ ا٢َ  ُٗبُورَٔصا  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا بَٔوِجضٔطٔ  ًَ َب١َ  ِٗ ث٥َُّ أَ

ًََذأب ا٨َّٟ  ذُوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ وذُ بٔاہللٔ َت ٌُ اُٟوا َن َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ذُوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  وَّ ٌَ ا٢َ َت َ٘ َٓ ًََذأب ا٨َّٟارٔ  وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ  ٌُ اُٟوا َن َٗ  ارٔ 

وذُ بٔاہللٔ  ٌُ اُٟوا َن َٗ ٔٔتَٔن ٣َا َهَضَز ٨ِ٣َٔضا َو٣َا بََل٩َ  ِٟ ذُوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ا وَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا ٔٔتَٔن ٣َا َهَضَز ٨ِ٣َٔضا َو٣َا ٩ِ٣ٔ  ِٟ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢ٔ  جَّ وذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِةٔ اٟسَّ ٌُ اُٟوا َن َٗ ا٢ٔ  جَّ ذُوا بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ ٓٔت٨َِٔة اٟسَّ وَّ ٌَ ا٢َ َت َٗ  بََل٩َ 

 عد  ریض اہلل اعت
سب
ٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ییحی نب اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس رجری، ایب رضنہ رضحت اوب

ےن ہی دحثی یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیہن  ین ےہ ہکلب ہی دحثی ںیم رضحت زدی نب اثتب ےس  ین ےہ فہ رفامےت ںیہ ہک یبن یلص 

ےھت ہک ااچکن فہ اہلل ہیلع فملس اینپ  ااری رپ  اار وہ رک ونب اجنر ےک ابغ ںیم اج رےہ ےھت افر مہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت 

 دگاھ دبک ایگ رقبی اھت ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک ےچی رگا دے فاہں اس ہگج داھکی ہک ھچ  ا اپچن  ا اچر ربقںی ںیہ آپ یلص اہلل

رفام ا ہی ولگ  ہیلع فملس ےن رفام ا ایک وکیئ اؿ ربقفاولں اک  اچنہاتن ےہ وت اکی آدیم ےن رعض ایک ںیم اؿ ربق فاولں وک اجاتن وہں آپ ےن

بک رمے ںیہ اس آدیم ےن رعض ایک ہی ولگ رشک یک احتل ںیم رمے ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس امجتع وک اؿ 

 ربقفں ںیم ذعاب وہ راہ ےہ اکش ہک ارگ ےھجم ہی ایخؽ ہن وہات ہک  م ولگ اےنپ رمدفں وک دنف رکان وھچڑ دف ےگ وت ںیم اہلل اعتیل ےس داع

فہ ںیہمت یھب ربق اک ذعاب انس دے ےسج ںیم نس راہ وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری رطػ وتمہج وہےئ افر رفام ا  م  رکات ہک

ولگ دفزخ ےک ذعاب ےس اہلل یک انپہ اموگن احصہب رکاؾ ےن رعض ایک مہ دفزخ ےک ذعاب ےس اہلل یک انپہ امےتگن ںیہ رھپ آپ یلص اہلل 



 

 

ربق ےک ذعاب ےس اہلل یک انپہ اموگن احصہب رکاؾ ےن رعض ایک مہ ربق ےک ذعاب ےس اہلل یک انپہ امےتگن ںیہ آپ ےن ہیلع فملس ےن رفام ا  م 

ہلل رفام ا  م رہ مسق ےک اظرہی افر ابینط ونتفں ےس اہلل یک انپہ اموگن احصہب رکاؾ ےن رعض ایک مہ رہ مسق ےک اظرہی افر ابینط ونتفں ےس ا

 آپ ےن رفام ا  م داجؽ ےک ہنتف ےس اہلل یک انپہ اموگن احصہب رکاؾ ےن رعض ایک مہ داجؽ ےک ہنتف ےس اہلل اعتیل یک اعتیل یک انپہ امےتگن ںیہ

 انپہ امےتگن ںیہ۔

 عد  ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
سب
 ییحی نب اویب، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی نب اویب، انب ہیلع، دیعس رجری، ایب رضنہ رضحت اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2717    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص :  راوی

تَ  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل اَزَة 

٠ًََیِ  ٔ اہللُ  بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا  ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ًَِوُت اہلَل أَِ٪ ُيِش٤ٔ ََٟس ٨ُوا  َٓ َِٟوََّل أَِ٪ ََّل َتَسا ا٢َ  َٗ  طٔ َوَس٥ََّ٠ 

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ےھجم اس ابت اک

 اےنپ رمدفں وک دنف رکان وھچڑ دف ےگ وت ںیم اہلل اعتیل ےس داع رکات ہک فہ ںیہمت ربق اک ذعاب انس دے۔ ایخؽ ہن وہات ہک  م ولگ

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم
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بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًو٪ ب٩ ابی ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩  :  راوی

 جحیٔہ زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار یحٌی ٗلا٪ زہْر یحٌی بزاء، حرضت ابوایوب

ث٨ََا أَبٔی  اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََاَحسَّ َّی َواب٩ُِ  ح و َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٣َُح٤َّ

ثَىٔی ُز  َة ح و َحسَّ َٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ أَبٔی ُجَحِی ًَ  ٩ًَِ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط ُض٥ِ  رَفٕ ک٠ُُّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ ٕب َو٣َُح٤َّ َصِْرُ ب٩ُِ رَحِ



 

 

لَّ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ یَِحٌَی ا ا  ٌّ إر َج٤ٔی َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ًَِوُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ا ثَىٔی  َبُة َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ٌٔیٕس َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َس ٕ َحسَّ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ أ٪ َوا٠َّٟ

٥َ بَ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ ََخَ َٗ ٩ًَِ أَبٔی أَیُّوَب  ِٟبَرَأئ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  َٔ بَِت اٟظَّ ُجَحِی َس ٣َا َُغَ ٌِ ٍَ َش٤ٔ َٓ ٤ُِص 

ُٗبُورَٔصا ُب فٔی  ذَّ ٌَ ا٢َ یَُضوزُ ُت َ٘ َٓ  َػِوّتا 

نب ینثم،  اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیبع اہلل نب اعمذ ایب دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، توؿ نب ایب ہفیحج زریہ نب رحب، دمحم

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  ارج رغفب وہاجےن ےک دعب انب اشبر ییحی اطقؿ زریہ ییحی رباء، رضحت اوباویب ےس رفاتی 

 ابرہ ےلکن وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ھچک آفاز  ین وت آپ ےن رفام ا وہیدویں وک اؿ یک ربقفں ںیم ذعاب وہ راہ ےہ۔

، ہبعش، توؿ نب ایب ہفیحج زریہ نب رحب، دمحم اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دیبعاہلل نب اعمذ ایب دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج :  رافی

 نب ینثم، انب اشبر ییحی اطقؿ زریہ ییحی رباء، رضحت اوباویب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیمتیم رپ تنج  ا دفزخ 
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ًبس ب٩ ح٤یس یو٧ص ب٩ ٣ح٤س ب٩ طیبا٪ ًبساٟزح٩٤ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أ٧ََُص َحسَّ َتاَزَة َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ  ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ا٢َ  ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ َٗ ب٩ُِ ٣َأٟٕک 

 ًَ َّی  ٔ َوَتَول بِرٔظ َٗ ٍَ فٔی  ِبَس إَٔذا ُؤؿ ٌَ ِٟ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ا٢َ َیأِتٔیطٔ َٗ َٗ أٟض٥ِٔ  ٌَ ٔ ََ ن ٍُ ََقِ َیِش٤َ َٟ َُّط  ٨ُِط أَِػَحابُُط إ٧ٔ

و٢ُ أَِطضَ  ُ٘ َی َٓ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  ا ا أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ فٔی صََذا اٟزَُّج١ٔ  ُ٘ ٨َِت َت ُٛ ُط ٣َا  َٟ وََّلٔ٪  ُ٘ َی َٓ ٌَٔسا٧ٔطٔ  ِ٘ ُی َٓ ًَِبُس اہللٔ َوَرُسوُٟطُ ٠َ٣َکَأ٪  َُّط  ُس أ٧َ

َُٟط  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ ا٢َ  َّی اہللُ َٗ ا٢َ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل َٗ َِٟح٨َّةٔ  ّسا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ََٟک اہللُ بٔطٔ ٣َ ِس أَبَِس َٗ ٔسَک ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ ٔلَی ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٧ُِوزِ إ ًَ  

ا ًّ وَ٪ ذَٔرا ٌُ ٔ َسِب بِرٔظ َٗ َٟطُ فٔی  َشُح  ِٔ َُّط ُي ٨ََٟا أ٧َ َتاَزةُ َوذَُٔکَ  َٗ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ََْراص٤َُا َج٤ٔی ُثوَ٪  َٓ ٌَ ٔلَی یَِو٦ٔ یُِب ا إ ٠ًََِیطٔ َخرٔضّ  َوی٤َُِْلُ 

 دبع نب دیمح ویسن نب دمحم نب ابیشؿ دبعارلنمح اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک اہلل

افر اس ےک اسیھت اس ےس ہنم ریھپ رک فاسپ ےلچ آےت ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج یسک دنبے وک ربق ںیم رھک د ا اجات ےہ 

ںیہ وت فہ رمدہ اؿ یک وجویتں یک آفاز اتنس ےہ آپ ےن رفام ا اس رمدے ےک اپس دف رفےتش آےت ںیہ فہ اس رمدے وک اھٹب رک ےتہک ںیہ 

 اتہک ےہ ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ہی ہک وت اس آدیم )ینعی ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابرے ںیم ایک اتہک ےہ ارگ فہ ومنم وہ وت



 

 

اہلل ےک دنبے افر اس ےک ر اؽ ںیہ وت رھپ اس ےس اہک اجات ےہ ہک اےنپ دفزخ فاےل ناکھےن وک دھی اس ےک دبےل ںیم اہلل ےن ےھجت 

ت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع تنج ںیم ناکھہن د ا ےہ اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ رمدہ دفونں ناکھونں وک داتھکی ےہ رضح

ےتہک ںیہ ہک مہ ےس ہی ابت رک دی یئگ ہک اس ومنم یک ربق ںیم رتس اہھت اشکدیگ رک دی اجیت ےہ افر  ماتم ےک دؿ کت ےک ےئل اس 

 یک ربق وک راتح ف آراؾ ےس رھب د ا اجات ےہ۔

  اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدبع نب دیمح ویسن نب دمحم نب ابیشؿ دبعارلنمح اتقدہ، رضحت اسن ریض :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2720    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ ُضیز یزیس ب٩ زریٍ سٌیس ب٩ ابی ْعوبہ ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی ث٨ََا َس ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ یزُ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ ٨ِ٣َٔضا٢ٕ اٟرضَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َحسَّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  َْعُ

ٍُ َخ  َیِش٤َ َٟ َّطُ  ٔ إ٧ٔ بِرٔظ َٗ ٍَ فٔی  ٤َِٟیَِّت إَٔذا ُؤؿ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ُٓواَٗ أٟض٥ِٔ إَٔذا اِنََصَ ٌَ ٔ َٙ ن ِٔ 

رعفہب اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا تیم وک دمحم نب اہنمؽ رضری سیدی نب زر،ع دیعس نب ایب 

 بج اس یک ربق ںیم رھک د ا اجات ےہ بج فاسپ اجےت ںیہ وت ہی رمدہ اؿ یک وجویتں یک آفاز اتنس ےہ۔

 دمحم نب اہنمؽ رضری سیدی نب زر،ع دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2721    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ زرارہ ًبس اٟوہاب اب٩ ًلاء، سٌیس ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧ََٔص  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًََلإئ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ َِٟوصَّأب َي ًَِبُس ا ٤ِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة أَِخبََر٧َا  ًَ ثَىٔی    ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َحسَّ

ََٓذََکَ ب٤ٔٔ  ٨ًَُِط أَِػَحابُطُ  َّی  ٔ َوَتَول بِرٔظ َٗ ٍَ فٔی  ِبَس إَٔذا ُؤؿ ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتاَزةَ َػل َٗ  ٩ًَِ  ِث١ٔ َحٔسیٔث َطِیَباَ٪ 

فاتی ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع رمع نب زرارہ دبع اولاہب انب اطعء، دیعس اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

فملس ےن رفام ا بج دنبے وک اس یک اینپ ربق ںیم رھک د ا اجات ےہ افر اس ےک اسیھت اس ےس ہنم ریھپ رک فاسپ وہےت ںیہ رھپ ابیشؿ 



 

 

 ک  اتقدہ یک دحثی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب زرارہ دبع اولاہب انب اطعء، دیعس اتقدہ، رضحت اسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2722    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ًث٤ا٪ ًبسی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس سٌیس ب٩ ًبیسہ حرضت بزا ب٩ ًازب  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ارٔ ب٩ِٔ ًُِث٤َاَ٪ ا ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٔس ب٩ِٔ َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َس ٤ََة ب٩ِٔ ٣َزِثَٕس  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٩ُ َج

َّٟٔذی٩َ آ ُت اہللُ ا ا٢َ یَُثبِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَازٕٔب  ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َِٟت ًُبَِیَسَة  ا٢َ ٧َزَ َٗ ابٔٔت  ِو٢ٔ اٟثَّ َ٘ ِٟ ٨٣َُوا بٔا

ًََذ  َٓ فٔی   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ْس َػل ٌِّی ٣َُح٤َّ ٔ َِّی اہللُ َو٧َب و٢ُ َرب ُ٘ َی َٓ َٟطُ ٩ِ٣َ َربَُّک  ا٢ُ  َ٘ ُی َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ُت اہللُ أب ا َّ َوَج١َّ یَُثبِّ ًَز ِوُٟطُ  َٗ َذَٟٔک 

 ٔ ة ٧َِیا َوفٔی اِْلَٔخَ َِٟحَیاةٔ اٟسُّ ابٔٔت فٔی ا ِو٢ٔ اٟثَّ َ٘ ِٟ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا بٔا  ا

 دمحم نب اشبر، انب امثعؿ دبعی دمحم نب رفعج، ہبعش، ہمقلع نب رمدث دیعس نب دیبعہ رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل
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یل اؿ ولوگں وک داین ےہ ریما رب اہلل ےہ افر ریمے یبن دمحم یلص اہلل ہیلع فملس ںیہ وت اہلل زعفلج ےک رفامؿ ن

 فآرخت یک زدنیگ ںیم اثتب دقؾ راتھک ےہ ہک وج وقؽ اثتب ےک اسھت اامیؿ الےئ۔

 دمحم نب اشبر، انب امثعؿ دبعی دمحم نب رفعج، ہبعش، ہمقلع نب رمدث دیعس نب دیبعہ رضحت ربا نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2723    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی سٔیا٪، خیث٤ہ حرضت بزاء ب٩ ًازب  ابوبرک ب٩ ابی :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ِبُس  ًَ ث٨ََا  اُٟوا َحسَّ َٗ  ٍٕ ٔ َّی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ٨ُوَ٪ اَحسَّ ٌِ ٩ًَِ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ 

ابٔٔت  ِو٢ٔ اٟثَّ َ٘ ِٟ َّٟٔذی٩َ آ٨٣َُوا بٔا ُت اہللُ ا ًَازٕٔب یَُثبِّ ِٟبََرأئ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ َخِیَث٤ََة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َیاَ٪  ِٔ ٧َِیا َوفٔی ُس ٔ اٟسُّ َِٟحَیاة  فٔی ا

 ٔ بِر َ٘ ِٟ ًََذأب ا َِٟت فٔی  ا٢َ ٧َزَ َٗ ةٔ   اِْلَٔخَ

، اوبرکب نب انعف ، دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ، ہمثیخ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم

 اہلل ایذنی ربق ےک ذعاب ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ۔

 

 

 

 
 رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ن

 ، ہمثیخ رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، اوبرکب نب انعف دبعارلنمح انب دہمی ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم

     2724    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی ح٤از ب٩ زیس بسی١ ًبساہلل ب٩ ط٘یٙ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ  ث٨ََا َح٤َّ َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ إَٔذا َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕٙ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ َط٘ٔی  ٩ًَِ ث٨ََا بَُسی١ِْ 

٤ِِٟٔشَک  ََٓذََکَ ٩ِ٣ٔ كٔیٔب رٔیٔحَضا َوَذََکَ ا اْز  ا٢َ َح٤َّ َٗ ٌَٔسا٧َٔضا  اَصا ٠َ٣َکَأ٪ ُيِؼ َّ٘ ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َت٠َ َجِت ُروُح ا و٢ُ أَص١ُِ ََخَ ُ٘ ا٢َ َوَي َٗ  

٤َأئ ُروْح كَیِّ  ٔلَی َربِّطٔ اٟشَّ ُٙ بٔطٔ إ َٓی٨َُِل٠َ ٤ُزٔی٨َُط  ٌِ ٨ِٔت َت ُٛ ًَلَی َجَشٕس  ٠َِیٔک َو ًَ َّی اہللُ  زَّ َوَج١َّ َبْة َجائَِت ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ اِِلَِرٔق َػل ًَ  

ازْ  ا٢َ َح٤َّ َٗ َجِت ُروحُطُ  ِٟکَارٔفَ إٔذَا ََخَ ا٢َ َوإٔ٪َّ ا َٗ ٔلَی آَٔخٔ اِِلََج١ٔ  وا بٔطٔ إ ُ٘ ٔ و٢ُ ا٧َِل٠ ُ٘ و٢ُ  ث٥َُّ َي ُ٘ ٨ّا َوَي ٌِ َٟ َوَذََکَ ٩ِ٣ٔ ٧َت٨َِٔضا َوذَََکَ 

ا٢َ  َٗ ٔلَی آَٔخٔ اِِلََج١ٔ  وا بٔطٔ إ ُ٘ ٔ ا٢ُ ا٧َِل٠ َ٘ َٓیُ ا٢َ  َٗ ٤َأئ ُروْح َخبٔیَثْة َجائَِت ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ اِِلَِرٔق  زَّ َرُسو٢ُ اہللٔ أَص١ُِ اٟشَّ أَبُو صَُزیَِزَة رَفَ

٥َ َریِ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ََٜذاَػل ٔٔطٔ َص ًَلَی أَِن ٠َِیطٔ  ًَ  َلّة کَا٧َِت 

دیبع اہلل نب رمع وقارریی امحد نب زدی دبلی دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج یسک ومنم 

 یک رطػ ےس آیئ ےہ اہلل اعتیل یک رفح یتلکن ےہ وت دف رفےتش اےس ےل رک افرپ ھڑےتھ ںیہ وت آامسؿ فاےل ےتہک ںیہ ہک اپزیکہ رفح زنیم

 ھجت رپ افر اس مسج رپ ہک ےسج وت آابد ریتھک یھت رتمح انزؽ رفامےئ رھپ اس رفح وک اہلل زعفلج یک رطػ ےل اج ا اجات ےہ رھپ اہلل رفامات

ؿ فاےل ےتہک ںیہ ہک ےہ ہک  م اےس آرخی فتق ےک ےئل ےل ولچ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکرف یک رفح بج یتلکن ےہ وت آامس

وہ ث رفح زنیم یک رطػ ےس آیئ ےہ رھپ اےس اہک اجات ےہ ہک  م اےس آرخی فتق ےک ےئل نجس یک رطػ ےل ولچ رضحت 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن اینپ اچدر اینپ انک ابمرک رپ اس رطح اگلیل یھت )اکرف یک رفح یک دبوب اظرہ



 

 

  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااسی رفام ا(۔رکےن ےک ل   

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی امحد نب زدی دبلی دبعاہلل نب قیقش رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن  :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم
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ابت حرضت اسحاٚ ب٩ ٤ًز ب٩ س٠یم ہذلی س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ثابت ا٧ص، ٤ًز طیبا٪ ب٩ رفور س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ث :  راوی

 ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ا٢َ أ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ٤َُِِْٟٔرةٔ  ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ُِٟضَذلٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس٠ٔیٕم ا ثَىٔی إِٔسَح ث٨ََا َحسَّ ٍَ ٤ًََُز ح و َحسَّ ٨ُِت ٣َ ُٛ ٧َْص 

ث٨ََ  َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ََّٜة َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َوا٠َّٟ ٍَ ٤ًََُز بََِْن ٣َ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٩ًَِ ثَابٕٔت   ٔ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ا ُس٠َامِیَ

َُّط َرآ َِٟیَص أََحْس یَز٥ًُُِ أ٧َ أَیُِتطُ َو َِٟبََصٔ رَفَ ٨ُِت َرُجًّل َحٔسیَس ا ُٛ ِٟضًَٔل٢َ َو تََرائَِی٨َا ا َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  حَ َوا َٓ ا٢َ  َٗ َُِْرٔی  ٤ََز ُظ  ٌُ ٔ ُٗو٢ُ ٟ ٠ُِت أَ ٌَ

ث٨َُ  أشی ث٥َُّ أَِنَظأَ یَُحسِّ ًَلَی رٔفَ  ٕٙ و٢ُ ٤ًَُزُ َسأََراُظ َوأ٧ََا ٣ُِشَت٠ِ ُ٘ ا٢َ َي َٗ ١َ ََّل یََزاُظ  ٌَ َح َٓ ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ أ٣ََا َتَزاُظ  َ٘ َٓ ٩ًَِ أَص١ِٔ بَِسٕر  ا 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪ یُزٔی٨َا ٣ََؼارٔ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَُٓلٕ٪ َُّسا إِٔ٪ َطاَئ اہللُ   َُ و٢ُ صََذا ٣ََِصَ ُ٘ ََ أَص١ِٔ بَِسٕر بٔاِِل٣َِٔص َي

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ًَّٟٔی َحسَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُِٟحُسوَز ا ِّٙ ٣َا أَِخَلئُوا ا َِٟح َثطُ بٔا ٌَ َّٟٔذی َب َوا َٓ ٕ ٤ًَُزُ  ٠ٌُٔوا فٔی بٔئِز ُح َٓ ا٢َ  َٗ ُض٥ِ  ٥َ  ـُ ٌِ َب

ا٢َ یَا ًَُٓلَ٪ ب٩َِ  َ٘ َٓ َِٟیض٥ِٔ  ٔ َّی ا٧َِتَهی إ ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓا٧َِل٠َ ٕف  ٌِ ًَُٓلٕ٪ َص١ِ ًَلَی َب ًَُٓلَ٪ ب٩َِ  ًَُٓلٕ٪ َویَا   

ِس َوَجِسُت ٣َ  َٗ ِّی  إٔن َٓ ا  ًّ٘ ٥ِ اہللُ َوَرُسوُُٟط َح ُٛ ًََس َٕ تُک٥ُِّ٠َ أَِجَشاّزا ََّل َوَجِست٥ُِ ٣َا َو ِی َٛ ا٢َ ٤ًَُزُ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  َٗ ا  ًّ٘ ًََسنٔی اہللُ َح ا َو

 َ ل ًَ وَ٪ أَِ٪ یَزُزُّوا  ٌُ َُّض٥ِ ََّل َيِشَتٔلی ََُِْر أ٧َ ُٗو٢ُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ٍَ ٤َٟٔا أَ ا٢َ ٣َا أْمُتَْن بٔأَِس٤َ َٗ  یَّ َطِیّئاأَِرَواَح ٓٔیَضا 

امیلسؿ نب ریغمہ اثتب اسن، رمع ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ااحسؼ نب رمع نب طیلس ذہیل 

اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ہکم ہمرہم افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ ںیم رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت ےھت وت مہ بس 

اچدن دھکی ایل ریمے العفہ اؿ ںیم ےس یسک ےن اچدن ںیہن داھکی افر ہن یہ یسک ےن ہی اہک  اچدن دےنھکی ےگل ریمی رظن ذرا زیت یھت وت ںیم ےن

ہک ںیم ےن اچدن دھکی ایل ےہ رضحت اسن ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک اچدن 

ا وہا اھت ہک داھکیئ ںیہن دے راہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 

 
ےن رفام ا ںیم رقنعبی اچدن دوھکیں اگ افر ںیم اےنپ رتسب رپ تچ ل

اوہنں ےن مہ ےس دبر فاولں اک فاہعق ایبؿ رکان رشفع رکد ا افر رفامےن ےگل ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ گنج دبر ےس اکی 



 

 

 رفامےت اجےت ہک ارگ اہلل ےن اچاہ وت لک الفں اس ہگج رگے اگ دؿ ےلہپ دبر فاولں ےک ناکھےن داھکےن ےگل آپ یلص اہلل ہیلع فملس

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا مسق ےہ اس ذات یک سج ےن آپ وک قح ےک اسھت اجیھب ےہ فہ ولگ اس دح ےس ہن ےٹہ ہک وج 

امےت ںیہ ہک رھپ فہ بس اکی ونکںیئ ںیم اکی دح ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رقمر رفام دی رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رف

 ےئگ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس لچ زپے اہیں کت ہک اؿ یک رطػ آ ےئگ افر رفام ا اے الفں نب الفں 

 

دفرسے رپ رگا دی 

رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر اے الفں نب الفں ایک  م ےن فہ ھچک اپ ایل ےہ ہک سج اک  م ےس اہلل افر اس ےک ر اؽ ےن فدعہ ایک اھت 

رعض رکےن ےگل اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےب اجؿ ومسجں ےس ےسیک ابت رفام رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن رفام ا  م ولگ اؿ ےس ز ادہ ریمی ابت ا ےن فاےل ںیہن وہ  ااےئ اس ےک ہک ہی ےھجم ھچک وجاب دےنی یک دقرت ںیہن رےتھک۔

ااحسؼ نب رمع نب طیلس ذہیل امیلسؿ نب ریغمہ اثتب اسن، رمع ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ اثتب رضحت اسن نب امکل  :  یراف

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم
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 ہساب ب٩ خاٟس ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

اُب ب٩ُِ َخأٟٕس  ث٨ََا صَسَّ ًَ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٟب٨َُانٔیِّ  ٩ًَِ ثَابٕٔت ا ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة  ث٨ََا َح٤َّ ٠َِیطٔ َحسَّ

ا٢َ یَا أَبَا َجِض١ٔ ب٩َِ صَٔظا َ٘ َٓ ٨َاَزاص٥ُِ  َٓ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ا٦َ  َ٘ َٓ ِتلَی بَِسٕر ثًََلثّا ث٥َُّ أََتاص٥ُِ  َٗ ٥َ َتَزَک  ٕٕ یَا ًُتَِبَة ب٩َِ َوَس٠َّ َة ب٩َِ َخ٠َ ٦ٕ َیا أ٣َُیَّ

 ٔ ًََسن ِس َوَجِسُت ٣َا َو َٗ ِّی  إٔن َٓ ا  ًّ٘ ٥ُِ َح ًََس َربُّٜ ِس َوَجِست٥ُِ ٣َا َو َٗ َِٟیَص  َة أَ ٌَ َة یَا َطِیَبَة ب٩َِ َربٔی ٌَ ِو٢َ َربٔی َٗ ٍَ ٤ًَُزُ  ََٓش٤ٔ ا  ًّ٘ ِّی َح ی َرب

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔسی بَٔیسٔظٔ ٣َا أْمُتَْن ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ُٔوا  ِس َجیَّ َٗ َّی یُحٔیبُوا َو وا َوأَن ٌُ َٕ َيِش٤َ ِی َٛ ا٢َ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ 

وا فٔی  ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ ُشٔحبُوا  َٓ سُٔروَ٪ أَِ٪ یُحٔیبُوا ث٥َُّ أ٣َََز بٔض٥ِٔ  ِ٘ ٨َُّٜٔض٥ِ ََّل َي ُٗو٢ُ ٨ِ٣ُٔض٥ِ َوَل ٍَ ٤َٟٔا أَ  ٠ٔیٔب بَِسرٕ َٗ بٔأَِس٤َ

دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن دبر ےک وتقمنیل وک نیت دؿ 

کت ایس رطح وھچڑے راھک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےک اپس آےئ افر اںیہن آفاز دی افر رفام ا اے اوبلہج نب اشہؾ اے 

ہبقع نب رہعیب اے ہبیش نب رہعیب ایک  م ےن فہ ھچک ںیہن اپایل ہک سج اک  م ےس اہمترے رب ےن اچس فدعہ ایک اھت ںیم اہیم نب فلخ اے 

 ےن وت فہ ھچک اپایل ےہ ہک سج اک ریمے رب ےن ھجم ےس اچس فدعہ ایک اھت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ہی



 

 

اے اہلل ےک ر اؽ ہی ےسیک نس ےتکس ںیہ افر ےسیک وجاب دے ےتکس ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا مسق ےہ  رفامان انس وت رعض ایک

اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م ریمی ابت وک اؿ ےس ز ادہ ا ےن فاےل ںیہن وہ نکیل ہی وجاب دےنی یک 

 مکح رفام ا ہک اںیہن ٹیسھگ رک دبر ےک ونکںیئ ںیم ڈاؽ دف وت اںیہن ڈاؽ د ا ایگ۔دقرت ںیہن رےتھک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 دہاب نب اخدل امحد نب ہملس اثتب اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن :   ابب

 تیم رپ تنج  ا دفزخ شیپ ےئک اجےن ربق ےک ذعاب افر اس ےس انپہ امےنگن ےک ایبؿ ںیم
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ٌیس ب٩ ابی یوسٕ ب٩ ح٤از ًبساَّلًلی سٌیس ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ك٠حہ ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب٩ ًبازہ، س :  راوی

 ْعوبہ ٗتازہ، حرضت ابوك٠حہ

 ٔ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َاٟ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ًِلَی  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  ىٔیُّ َحسَّ ٌِ ٤َ ِٟ ٕ ا از ُٕ ب٩ُِ َح٤َّ ثَىٔی یُوُس ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة ح و َحسَّ ٕک 

ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزةَ  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ث٨َٔیطٔ ٣َُح٤َّ ٨ََٟا أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َحسَّ ا٢َ َذََکَ  َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ وبََة  ٌٔیُس ب٩ُِ أَبٔی َْعُ ث٨ََا َس َحسَّ

 َ ٥َ أ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ًَ ا کَاَ٪ َیِو٦ُ بَِسٕر َوَهَضَز  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ی٩َ َرُجًّل ٩ًَِ أَبٔی ك٠ََِحَة  ٕة َوًرِٔشٔ ٌَ ـِ ٔ َوفٔی َحٔسیٔث  ٣ََز بٔب

َِٟحسٔ  َٚ ا وا فٔی كَوٓٔیٕ ٩ِ٣ٔ أَكَِوأئ بَِسٕر َوَسا ُ٘ ِٟ ُ أ َٓ یِٕع  ی٩َ َرُجًّل ٩ِ٣ٔ َػ٨َازٔیٔس َُقَ ٕة َوًرِٔشٔ ٌَ ىَی َحسٔیٔث ثَابٕٔت َرِوٕح بٔأَِرَب ٌِ یَث ب٤َٔ

 ٩ًَِ أ٧ََٕص 

ابعدہ، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اوبہحلط ےس ویفس نب امحد دبعاالیلع دیعس اتقدہ، اسن نب امکل، ہحلط دمحم نب اح م، رفح نب 

 رفاتی ےہ ہک بج دبر اک دؿ وہا افر اہلل ےک یبن وک اکرففں رپ ہبلغ وہا وت آپ ےن مکح رفام ا ہک ھچک افرپ سیت آدیم افر رافی یک رفاتی

 ابح  رفاتی ذموکرہ رفاتی اثتب ک  ںیم ےہ ہک وچسیب رقیشی رسدارفں وک دبر ےک ونکںیئ ںیم ےس اکی ونکںیئ ںیم ڈاؽ دف افر رھپ

 اسن یک رطح ےہ۔

 ویفس نب امحد دبعاالیلع دیعس اتقدہ، اسن نب امکل، ہحلط دمحم نب اح م، رفح نب ابعدہ، دیعس نب ایب رعفہب اتقدہ، رضحت اوبہحلط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماتم ےک دؿ اسحب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم



 

 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک دؿ اسحب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     2728    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یوب ًبساہلل ب٩ ابی ٠٣یٜہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سیسہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ححز اس٤ٌی١ ابوبرک ب٩ ٠ًیہ ا :  راوی

 ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا ابِ  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَیُّوَب  َة  ٩ُ ٠ًَُیَّ

َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ب٩ِٔ أَ  ٥َ ٩ِ٣َ حُؤسَب َیِو٦َ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ََٜة  ِس بٔی ٠َ٣ُِی َٗ َِٟیَص  َ ٠ُِت أ ُ٘ َٓ َب   ًُذِّ

 ٔ ِٟٔحَشاُب إ َِٟیَص َذأک ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ یَُحاَسُب حَٔشابّا َئشّْرا  َشِو َٓ َّ َوَج١َّ  ًَز ا٢َ اہللُ  ِٟٔحَشاَب یَِو٦َ َٗ زُِق ٩ِ٣َ ٧ُوَٗٔع ا ٌَ ِٟ ٤ََّا َذأک ا ٧

َب  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ ًُذِّ  ا

ت کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل
مل
 اہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح اامسلیع اوبرکب نب ہیلع اویب دبعاہلل نب ایب 

 آدیم اک اسحب وہایگ فہ ذعاب ںیم ڈاؽ د ا ایگ ںیم ےن رعض ایک ایک اہلل رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ماتم ےک دؿ سج

زعفلج ےن ںیہن رفام ا وسفػ احیبس اسحاب ریسیا وت اس ےس اسحب ںیل ےگ آاسؿ اسحب وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی 

 ذعاب ںیم ڈاؽ د ا ایگ۔ اسحب ںیہن ےہ ہکلب ہی وت رصػ یشیپ ےہ  ماتم ےک دؿ سج ےس اسحب امگن ایل ایگ فہ

ت کہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل :  رافی
مل
 اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رجح الیعمس اوبرکب نب ہیلع اویب دبعاہلل نب ایب 

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک دؿ اسحب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     2729    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ ًتکی، ابوکا١٣ ح٤از ب٩ زیس ایوب حرضت ایوب :  راوی

 َٗ َتکٔیُّ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ٔ ٧َِحَوظُ َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ  اََّل َحسَّ

ی، اوباکلم امحد نب زدی اویب رضحت اویب اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی ایبؿ رکےت ںیہ۔

ک

 

عت

 اوبرعیب 

ی، اوباکلم امحد نب زدی اویب رضحت اویب :  رافی

ک

 

عت

 اوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک دؿ اسحب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     2730    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سی یحٌی اب٩ سٌیس ٗلا٪ ابویو٧ص ٗظْری اب٩ ابی ٠٣یٜہ ٗاس٥ سیسہ ًائظہ رضی اہلل ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش ح٥ٜ ًب :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

اَ٪ حَ  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ىٔی اب٩َِ َس ٌِ ث٨ََا َیِحٌَی َي ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٥َٜٔ ا َِٟح ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٔ ب٩ِٔ ا ًَ ثَىٔی  َظِْرٔیُّ َحسَّ ُ٘ ِٟ ث٨ََا أَبُو یُو٧َُص ا سَّ

 َ ث َِٟیَص أَحَ َحسَّ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ًَائَٔظَة   ٩ًَِ أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ََٜة  ٠ُُِٗت یَا ٨َا اب٩ُِ أَبٔی ٠َ٣ُِی ْس یَُحاَسُب إَّٔلَّ َص٠ََک 

 ٩ِٜٔ ٣َ زُِق َوَل ٌَ ِٟ ا٢َ َذأک ا َٗ و٢ُ حَٔشابّا َئشّْرا  ُ٘ َِٟیَص اہللُ َي ِٟٔحَشاَب َص٠ََک َرُسو٢َ اہللٔ أَ  ٩ِ ٧ُوَٗٔع ا

ت کہ اقمس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع
مل
 دبعارلنمح نب رشب مکح دبعی ییحی انب دیعس اطقؿ اوبویسن ریشقی انب ایب 

ب اماگن ایگ وہ افر فہ فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہک وکیئ یھب ااسی آدیم ںیہن ےہ ہک سج ےس اسح

الہک ہن وہایگ وہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ایک اہلل اعتیل ےن اسحاب ریسیا ینعی آاسؿ اسحب ںیہن رفام ا آپ یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن رفام ا ہی وت یشیپ ےہ نکیل سج ےس اسحب امگن ایل ایگ فہ الہک وہایگ۔

ت کہ اقمس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع دبعارلنمح نب رشب مکح دبعی ییحی :  رافی
مل
 انب دیعس اطقؿ اوبویسن ریشقی انب ایب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک دؿ اسحب ےک وبثت ےک ایبؿ ںیم

     2731    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش یحٌی ٗلا٪ ًث٤ا٪ ب٩ اسوز اب٩ ابی ٠٣یٜہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ اِِل اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی َیِحٌَی َوصَُو ا ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ َحسَّ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ََٜة  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی ٠َ٣ُِی  ٔ ِسَوز

ِٟحَٔشاَب َص٠ََک ث٥َُّ َذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحسٔیٔث أَبٔی یُو٧َُص  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ُوَٗٔع ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ت کہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل
مل
 اعتٰیل اہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکیت ںیہ دبعارلنمح نب رشب ییحی اطقؿ امثعؿ نب ا اد انب ایب 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا سج ےس اسحب امگن ایل ایگ فہ الہک وہایگ اوبویسن یک رفاتی یک رطح دحثی ذرک یک۔

ت کہ دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی
مل
 دبعارلنمح نب رشب ییحی اطقؿ امثعؿ نب ا اد انب ایب 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ومت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 مکح ےک ایبؿ ںیمومت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک 

     2732    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ زَکیا، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز :  راوی

 ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل یَّاَئ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا یَِحٌَی ب٩ُِ َزََکٔ َّی اہللُ َحسَّ ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ َجابٔز

 َّ٩ ٥ِ إَّٔلَّ َوصَُو یُِحٔش٩ُ بٔاہللٔ اٟوَّ ُٛ و٢ُ ََّل ی٤َُوَت٩َّ أََحُس ُ٘ اتٔطٔ بَٔثًَلٕث َي َٓ ِب١َ َو َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ یلص اہلل  ییحی نب ییحی، ییحی نب زرک ا، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ےس رفاتی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

ہیلع فملس یک فافت ےک نیت دؿ ےلہپ انس آپ ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ اس فتق کت ہن رمے  ااےئ اس ےک ہک فہ اہلل اعتیل یک ذات 

 ےس ااھچ امگؿ راتھک وہ۔

 ییحی نب ییحی، ییحی نب زرک ا، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ومت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2733    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ابوَکیب ابو٣ٌاویہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، ابو٣ٌاویہ ، حرضت ا٤ًع :  راوی

اؤَیَة ح و  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبِزَ و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح اصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َحسَّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ  ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  اؤَیَة ک٠ُُّ ٌَ  ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص َوأَبُو ٣ُ

امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اوباعمفہی ، رضحت اشمع ےس اس دنس ےک اسھت 

 لقن یک یئگ ےہ۔ ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی

 امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اوبرکبی اوباعمفہی ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، اوباعمفہی ، رضحت اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیموم

     2734    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوزاؤز س٠امی٪ ب٩ ٣ٌبس ابون٤ٌا٪ ًار٦ ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪ واػ١ ابی زبْر، حرضت جابز ب٩ ًبساہلل انؼاری رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣َِضٔسیُّ ب٩ُِ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ و َحسَّ  ًَار٦ْٔ َحسَّ ٤َأ٪  ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َبٕس َحسَّ ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٔ ثَىٔی أَبُو َزاُوَز ُس٠َامِیَ ٩ًَِ أَبٔی اٟزُّبَِْر ث٨ََا َوأػ١ْ 

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِبٔس اہللٔ اِِلَِنَؼارٔیِّ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  و٢ُ ََّل ی٤َُوَت٩َّ ٩ًَِ َجابٔز ُ٘ ِب١َ ٣َِوتٔطٔ بَٔثًَلثَٔة أَیَّا٦ٕ َي َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  

ًَزَّ َوَج١َّ  ٩َّ بٔاہللٔ  ٥ِ إَّٔلَّ َوصَُو یُِحٔش٩ُ اٟوَّ ُٛ  أََحُس

 ہنع ےس اوبداؤد امیلسؿ نب دبعم اوبامعنؿ اعرؾ دہمی نب ومیمؿ فالص ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےس نیت دؿ ےلہپ انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن رفام ا  م ںیم ےس وکیئ اس فتق کت ہن رمے بج کت ہک فہ اہلل زعفلج ےک اسھت ااھچ امگؿ ہن راتھک وہ۔

  اوبامعنؿ اعرؾ دہمی نب ومیمؿ فالص ایب زریب، رضحت اجرب نب دبعاہلل ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبداؤد امیلسؿ نب دبعم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم ومت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات

     2735    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ جزیز، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیٕس َوًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ُت و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  اََّل َحسَّ َٗ َطِیَبَة 

٠ًََِیطٔ  ًَلَی ٣َا ٣َاَت  ِبٕس  ًَ ُث ک١ُُّ  ٌَ و٢ُ یُِب ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیَّ َػل

ؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہبیتق نب دیعس، ، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، ایب ایفس

ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک رہ دنبے وک اس ) ایس احتل  ا ایس تین ےک اسھت( رپ ااھٹ ا اجےئ اگ سج رپ فہ 

 رما ےہ۔

  ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، اشمع، ایب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 تنج اس یک ںیتمعن افر الہ تنج اک ایبؿ :   ابب

 ومت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2736    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، حرضت ا٤ًع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْل َ ٩ًَِ اِِل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ٣َِضسٔٓیٕ  ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ ِس٨َ َحسَّ ا٢َ  َٗ ٔ ٣ِٔث٠َطُ َو از

ُت  ٌِ ١ِ َس٤ٔ ُ٘ ٥َِٟ َي ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اوبرکب نب انعف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح دحثی 

 اک ظفل ںیہن اہک۔ لقن رکےت ںیہ ہک نکیل اس رفاتی ںیم اوہنں ےن ک  ایبنل

 

عت
م
س

 یلص اہلل ہیلع فملس ےک اافلظ ےہک ںیہ افر 

 اوبرکب نب انعف دبعارلنمح نب دہمی، ایفسؿ، رضحت اشمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افر الہ تنج اک ایبؿتنج اس یک ںیتمعن  :   ابب

 ومت ےک فتق اہلل اعتیل یک ذات ےس ااھچ امگؿ ر ےنھ ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     2737    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب ح٤زہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َةُ  ثَىٔی رَحِ ِبٔس ا و َحسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َح٤ِزَةُ ب٩ُِ  حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ہللٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ُِ یَِحٌَی اٟتُّ

و٢ُ إَٔذا ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  َذاُب ٩ِ٣َ  أَ٪َّ  ٌَ ِٟ ًََذابّا أََػاَب ا ِو٦ٕ  َ٘ أََراَز اہللُ بٔ

٤ًَِأٟض٥ِٔ  ًَلَی أَ ٌُٔثوا   کَاَ٪ ٓٔیض٥ِٔ ث٥َُّ بُ

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب زمحہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص 

 ا ہک بج اہلل اعتیل یسک وقؾ وک ذعاب دانی اچاتہ ےہ وت وج ولگ اس وقؾ ںیم وہےت ںیہ اؿ بس رپ ذعاب اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام

 وہات ےہ رھپ اؿ وک اےنپ اےنپ اامعؽ ےک اطمقب ااھٹ ا اجےئ اگ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب زمحہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ : ابب

 ...ونتفں ےک رقبی وہےن افر  اوجج اموجج یک آڑ ےنلھک ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک رقبی وہےن افر  اوجج اموجج یک آڑ ےنلھک ےک ایبؿ ںیم

     2738    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ْعوہ، زی٨ب، ا٦ س٤٠ہ، ا٦ حبیبہ، حرضت زی٨ب ب٨ت جحع :  راوی

٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أ٦ُِّ  َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ َزی٨ََِب َس  َحسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیَبَة  ٤َ٠ََة 

ََٟط إَّٔلَّ ا ٔ و٢ُ ََّل إ ُ٘ َى ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔطٔ َوصَُو َي َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِستَِی ًَ َّی اہللُ  تَرََب ب٨ِٔٔت َجِحٕع أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ِٗ ِس ا َٗ  ٕ زَٔب ٩ِ٣ٔ رَشٓ ٌَ ہللُ َوی١ِْ ٠ِٟٔ

َِٟیِو٦َ ٩ِ٣ٔ َرِز٦ٔ َیأُِجوَد  أُٟحوَ٪  ُٓتَٔح ا ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََِض٠ُٔک َوٓٔی٨َا اٟؼَّ ّة  ًَرَشَ  ٔ َیاُ٪ بَٔیٔسظ ِٔ َس ُس َ٘ ًَ ٔ َو َو٣َأُِجوَد ٣ِٔث١ُ صَٔذظ

َِٟدَبُث  ثَُر ا َٛ ٥ِ إَٔذا  ٌَ ا٢َ َن َٗ 

ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، زبنی، اؾ ہملس، اؾ ہبیبح، رضحت زبنی تنب شحج ےس رفاتی ےہ 

اینپ دنین ےس ہی ےتہک وہےئ دیبار وہےئ ال اہل اال اہلل رعب ےک ےئل اس رش ےس الہتک وہ وج رقبی آ اچنہ  اوجج اموجج یک آڑ آج اینت 

 فملس ایک مہ لھک یئگ ےہ افر ایفسؿ رافی ےن اےنپ اہھت ےس دس اک دعد اک ہقلح انب ا ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع

 الہک وہاجںیئ ےگ اس احؽ ںیم ہک کین ولگ مہ ںیم وموجد وہں ےگ آپ ےن رفام ا بج قسف فوجفر یک رثکت وہ اجےئ یگ۔

 رمعف اندق، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ، زبنی، اؾ ہملس، اؾ ہبیبح، رضحت زبنی تنب شحج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک رقبی وہےن افر  اوجج اموجج یک آڑ ےنلھک ےک ایبؿ ںیم

     2739    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، سٔیا٪، زہزیابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ابی  :  راوی

ٕب َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًَُزَ  ثٔیُّ َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َحسَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اُٟوا َحسَّ َٗ



 

 

 َ٘ َٓ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ٔ َوَزازُوا فٔی اِْلِٔس٨َازٔ  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ أ٦ُِّ َحبٔیَبَة  ٩ًَِ َحبٔیَبَة  ٩ًَِ َزی٨ََِب ب٨ِٔٔت أَبٔی َس٤َ٠ََة  اُٟوا 

 َجِحٕع 

ی، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہی، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح 

 

عئ

 

ش

اوبرکب نب ایب ہبیش، دیعس نب رمعف ا

 رمفی ےہ۔

ی، زریہ نب رحب، انب ایب رمع، ایفسؿ، زرہیاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 

عئ

 

ش

 ، دیعس نب رمعف ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک رقبی وہےن افر  اوجج اموجج یک آڑ ےنلھک ےک ایبؿ ںیم

     2740    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبْر، زی٨ب ب٨ت ابوس٤٠ہ، ا٦ حبیبہ ب٨ت ابی سٔیا٪،  :  راوی

 حرضت زی٨ب ب٨ت جحع رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُ  ثَىٔی رَحِ ٔ أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت أَبٔی َحسَّ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبَرَنٔی ُْعِ و٧ُُص 

َیاَ٪ أَِخبََرِتَضا أَ٪َّ َزی٨ََِب ب٨َِٔت َجِحٕع َزِوَد ا٨َّٟٔيیِّ  ِٔ اَس٤َ٠ََة أَِخبََرِتُط أَ٪َّ أ٦َُّ َحبٔیَبَة ب٨َِٔت أَبٔی ُس َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟت  َػل

َط إَّٔلَّ اہللُ  َٟ ٔ و٢ُ ََّل إ ُ٘ ا ٣ُِح٤َزًّا َوِجُضطُ َي ًّ ٔ ز َٓ ٥َ یَِو٣ّا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ُٓتَٔح ََخَ تََرَب  ِٗ ِس ا َٗ  ٕ َزٔب ٩ِ٣ٔ رَشٓ ٌَ  َوی١ِْ ٠ِٟٔ

َٙ بٔإِٔػ  ٔ َوَح٠َّ ٔ َیأُِجوَد َو٣َأُِجوَد ٣ِٔث١ُ َصٔذظ َِٟیِو٦َ ٩ِ٣ٔ َرِز٦ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ أ٧ََِض٠ُٔک ا ُ٘ َٓ َِٟت  ا َٗ ًَّٟٔی َت٠ٔیَضا  ٔ َوا ٌٔطٔ اِْلٔبَِضا٦ َب

َِٟدَبُث  ثَُر ا َٛ ٥ِ إَٔذا  ٌَ ا٢َ َن َٗ أُٟحوَ٪   َوٓٔی٨َا اٟؼَّ

شحج  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زبنی تنب اوبہملس، اؾ ہبیبح تنب ایب ایفسؿ، رضحت زبنی تنب

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ربھگاےئ اس احؽ ںیم ےلکن ہک آاکپ رہچہ رسخ اھت افر رفام

رےہ ےھت ال اہل اال اہلل رعب ےک ےئل اس رش ےس الہتک وہ وج رقبی آ اک ےہ آج  اوجج اموجج یک آڑ اینت لھک یکچ ےہ افر آپ یلص 

 فملس ےن اےنپ اوگنےھٹ افر اس ےک اسھت یلم وہیئ ام یل اک ہقلح انب رک اتب ا رفامیت ںیہ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہک مہ اہلل ہیلع

اےنپ ادنر وموجد کین ولوگں ےک ابفوجد یھب الہک وہ اجںیئ ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں بج قسف فوجفر یک رثکت وہ 

 اجےئ یگ۔

رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، زبنی تنب اوبہملس، اؾ ہبیبح تنب ایب ایفسؿ، رضحت زبنی  :  رافی



 

 

 تنب شحج ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 بی وہےن افر  اوجج اموجج یک آڑ ےنلھک ےک ایبؿ ںیمونتفں ےک رق

     2741    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک، طٌیب، ٟیث، ً٘ی١ ب٩ خاٟس، ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ب٩ سٌس، ابی ػًلح، اب٩ طہباب یو٧ص،  :  راوی

 زہزی

٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ثَىٔی  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس ح و َحسَّ َ٘ ثَىٔی ًُ ی َحسَّ ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی أَبٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ُط

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسی ص٤َُا  ٩ًَِ َػأٟٕح لِٔکَ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ ٔث یُو٧َُص َحسَّ

 ٔ  بٔإِٔس٨َازٔظ

دبعاکلمل، بیعش، ثیل، لیقع نب اخدل، رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ، نب دعس، ایب الصح، انب ةہشب ویسن، زرہی، اؿ اانسد ےس 

 یھب ہی ایس رطح رمفی ےہ۔

 الصح، انب ةہشب ویسن، زرہیدبعاکلمل، بیعش، ثیل، لیقع نب اخدل، رمعف اندق، وقعیب نب اربامیہ، نب دعس، ایب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں ےک رقبی وہےن افر  اوجج اموجج یک آڑ ےنلھک ےک ایبؿ ںیم

     2742    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اح٤س ب٩ اسحٙ، وہیب، ًبساہلل ب٩ كاؤض، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ث٨ََا  ث٨ََا ُوَصِیْب َحسَّ َٙ َحسَّ ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ  و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ِ أَبٔی صَُزیَِزَة ب٩ُِ كَاُوٕض 

 ًَ ٔ َو َِٟیِو٦َ ٩ِ٣ٔ َرِز٦ٔ یَأُِجوَد َو٣َأُِجوَد ٣ِٔث١ُ صَٔذظ ا٢َ ُٓتَٔح ا َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٌَْٔن ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٔ تِٔش َس ُوَصِیْب بَٔیٔسظ َ٘ 

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب ااحسؼ ، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض 

 فملس ےن رفام ا آج  اوجج اموجج یک دویار اینت لھک یئگ ےہ افر فبیہ رافی ےن اےنپ اہھت ےس ونے اک ہقلح انب ا۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ادمح نب اقحس، فبیہ، دبعاہلل نب اطؤس، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...تیب اہلل ےک ڈاھےن اک ارادہ رکےن فاےل رکشل ےک داسنھےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل ےک ڈاھےن اک ارادہ رکےن فاےل رکشل ےک داسنھےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2743    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٗتیبہ، اسحٙ، جزیز، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو  ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ تَِیَبَة  ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ا٠َّٟ

َِٟحارُٔث بِ  ا٢َ َزَخ١َ ا َٗ ٔة  ِِٟ٘ٔبٔلیَّ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ اب٩ِٔ ا  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َحسَّ َة َو ٌَ ٩ُ أَبٔی َربٔی

َواَ٪ َوأ٧ََا ٣َ  ِٔ َٔک فٔی أَیَّاَػ ُٕ بٔطٔ َوکَاَ٪ ذَٟ َّٟٔذی یُِدَش َِٟحِیٔع ا ٩ًَِ ا َشأَََّلَصا  َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ًَلَی أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أ٦ُِّ ا ُض٤َا  ٌَ ٔ ٔ اب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٦

َٟیِ  ٔ ُث إ ٌَ َٓیُِب ِٟبَِیٔت  ًَائْٔذ بٔا وذُ  ٌُ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َ٘ َٓإَٔذا کَا٧ُوا بٔبَِیَساَئ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق َٓ ْث  ٌِ طٔ َب

ُث یَ  ٌَ ٨َّٜٔطُ یُِب ُض٥ِ َوَل ٌَ ُٕ بٔطٔ ٣َ ا٢َ یُِدَش َٗ َٕ ب٩ِ٤َٔ کَاَ٪ کَارّٔصا  َِٜی َٓ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُ٘ َٓ َٕ بٔض٥ِٔ  ًَلَی ٧ٔیَّتٔطٔ ُخٔش َِٟ٘ٔیا٣َٔة  ِو٦َ ا

 َ٤ِٟ رَفٕ هَٔی بَِیَساُئ ا ٌِ ا٢َ أَبُو َج َٗ  ٔسی٨َةٔ َو

ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق، ااحسؼ ، رجری، دبعازعلسی نب رعیف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم احرث نب ایب 

رہعیب افر دبعاہلل نب وفصاؿ ےک رمہاہ اؾ اوملنینم اؾ ہملس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ دفونں ےن دیسہ ےس اس رکشل ےک ابرے 

ؽ ایک ےسج انب زریب یک الختف ےک دفراؿ داسنھ ا ایگ اھت وت دیسہ ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی انپہ ےنیل ںیم  اا

رعض فاال تیب اہلل یک انپہ ےل اگ رھپ اس یک رطػ رکشل اجیھب اجےئ اگ فہ بج ومہار زنیم ںیم ےچنہپ اگ وت اںیہن داسنھ د ا اجےئ اگ ںیم ےن 

اے اہلل ےک ر اؽ سج وک زربد یتس اس رکشل ںیم اشلم ایک اگ وہ اس اک ایک مکح ےہ آپ ےن رفام ا اےس یھب اؿ ےک اسھت داسنھ د ا  ایک

 اجےئ اگ نکیل  ماتم ےک دؿ اےس اس یک تین رپ ااھٹ ا اجےئ اگ اوبرفعج ےن اہک دیباء ےس دمہنی رماد ےہ۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، ہبیتق، اقحس، رجری، دبعازعلسی نب رعیف ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تیب اہلل ےک ڈاھےن اک ارادہ رکےن فاےل رکشل ےک داسنھےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2744    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہْر، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، ابوجٌرف :  راوی

ٔ َوفٔی حَ  ٍٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ِی َٓ ٔ ب٩ُِ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ ث٨ََاظ أَِح٤َُس ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ٠َ٘ٔیُت أَبَا جَ َحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ رَفٕ ٔسیثٔطٔ  ٌِ

 ِٟ َٟبَِیَساُئ ا ََّضا  رَفٕ لَِکَّ َواہللٔ إ٧ٔ ٌِ ا٢َ أَبُو َج َ٘ َٓ َِٟت بٔبَِیَساَئ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق  ا َٗ ٤ََّا  ََّضا إ٧ٔ ٠ُِت إ٧ٔ ُ٘  ٤َٔسی٨َةٔ َٓ

ادمح نب ویسن، زریہ، دبعازعلسی نب رعیف، اوبرفعج اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اس ںیم رافی اتہک ےہ ہک ںیم 

 ےہ۔ اوبرفعج ےس الم وت ںیم ےن اہک دیسہ ےن وت زنیم اک اکی دیماؿ اہک وت اوبرفعج ےن اہک رہزگ ںیہن اہلل یک مسق فہ دیماؿ دمہنی ونمرہ اک

 ادمح نب ویسن، زریہ، دبعازعلسی نب رعیف، اوبرفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب
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حرضت ا٦ ا٤ٟو٨٣ْن سیسہ  ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًزو، سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ، ا٣یہ ب٩ ػٔوا٪، ًبساہلل ب٩ ػٔوا٪، :  راوی

 حٔؼہ

٩ًَِ أ٣َُ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ٤ِزٕو  ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ث٨ََا  ِبَس اہللٔ َحسَّ ًَ ُظ  ٍَ َجسَّ َواَ٪ َس٤ٔ ِٔ َة ب٩ِٔ َػ یَّ

 َّ َؼُة أ٧َ ِٔ و٢ُ أَِخبََرِتىٔی َح ُ٘ َواَ٪ َي ِٔ زُو٧َطُ ب٩َِ َػ ِِ ِٟبَِیَت َجِیْع َي ٩َّ َصَذا ا ََٟیُؤ٣َّ و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ َضا َس٤ٔ

ُٕ بٔض٥ِٔ  ص٥ُِ ث٥َُّ یُِدَش ُُٟض٥ِ آَٔخَ ُٕ بٔأَِوَسٔلض٥ِٔ َوی٨َُازٔی أَوَّ َّی إَٔذا کَا٧ُوا بٔبَِیَساَئ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق یُِدَش ٔ َحً ًَل یَِبَقی إ َٓ َّٟٔذی   یُس ا ٔ َّلَّ اٟرشَّ

 َٟ ََّضا  َؼَة أ٧َ ِٔ ًَلَی َح َؼَة َوأَِطَضُس  ِٔ ًَلَی َح ٥َِٟ َتِٜٔذِب  ََّک  ٠َِیَک أ٧َ ًَ ا٢َ َرُج١ْ أَِطَضُس  َ٘ َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ َّی اہللُ یُِدبٔرُ  ًَلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ِ َتِٜٔذِب 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

اہیم نب وفصاؿ، دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک رمعف اندق، انب ایب رمعف، ایفسؿ، انب ہنییع، 

اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس اس رھگ فاولں ےس ڑلےن ےک ارادہ ےس اکی رکشل ھڑاھیئ رکے اگ اہیں کت ہک 

 د ا اجےئ اگ افر اؿ ےک آےگ فاےل ےھچیپ فاولں وک اکپرںی بج فہ زنیم ےک ومہار دیماؿ ںیم وہں ےگ وت اےکن درایمین رکشل وک داسنھ

ےگ رھپ اںیہن یھب داسنھ د ا اجےئ اگ افر  ااےئ اکی آدیم ےک وج اھبگ رک اؿ ےک ابرے ںیم االطع دے اگ وکیئ یھب ابح  ہن رےہ اگ 

 رپ وھجٹ ںیہن ابدناھ افر ہصفح ریض اہلل اکی آدیم ےن اہک ںیم وگایہ داتی وہں ریتی اس ابت رپ ہک وتےن ہصفح ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 اعتٰیل اہنع رپ یھب ںیم وگایہ داتی وہں ہک اوہنں ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس رپ وھجٹ ںیہن ابدناھ۔



 

 

 رمعف اندق، انب ایب رمعف، ایفسؿ، انب ہنییع، اہیم نب وفصاؿ، دبعاہلل نب وفصاؿ، رضحت اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب
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ات٥، اب٩ ٣ی٤و٪، وٟیس ب٩ ػاٟح، ًبیساہلل ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧یشہ، ًبسا٠٤ٟک ًا٣زی، یوسٕ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ح :  راوی

 ٣اہک، ًبساہلل ب٩ ػٔوا٪، سیسہ ا٦ ا٤ٟو٨٣ْن

٤ِزٕو  ًَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ َػأٟٕح َحسَّ ث٨ََا ا ُس ب٩ُِ َحات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َِی٤ُوٕ٪ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا َزیُِس ب٩ُِ أَبٔی أ٧َُِیَشَة  َحسَّ

٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َواَ٪  ِٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َػ ًَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاَصَک أَِخبََرنٔی  ٩ًَِ یُوُس ا٣ٔزٔیِّ  ٌَ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ا ِبٔس ا َّی اہللُ ًَ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

ِٟبَیِ  وذُ بَٔضَذا ا ٌُ ا٢َ َسَی َٗ َّی إَٔذا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َِٟیض٥ِٔ َجِیْع َحً ٔ ُث إ ٌَ ْة یُِب ًََسْز َوََّل ًُسَّ ْة َوََّل  ٌَ َُٟض٥ِ ٨َ٣َ َِٟیَشِت  ِو٦ْ  َٗ َبَة  ٌِ َٜ ىٔی اِل ٌِ ٔت َي

ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلَی ٣َََّٜة  ٔ یَِو٣َئٕٔذ َئشْرُوَ٪ إ أ٦ِ ُٕ َوأَص١ُِ اٟظَّ ا٢َ یُوُس َٗ َٕ بٔض٥ِٔ  َواَ٪ ًَِبُس  کَا٧ُوا بٔبَِیَساَئ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق ُخٔش ِٔ اہللٔ ب٩ُِ َػ

ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ بِ   ٩ًَِ ا٣ٔزٔیُّ  ٌَ ِٟ ٠٤َِٟٔٔک ا ًَِبُس ا ثَىٔی  ا٢َ َزیِْس َوَحسَّ َٗ َِٟحِیٔع  َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ أَبٔی أ٣ََا َواہللٔ ٣َا صَُو بَٔضَذا ا ٩ًَِ ا ٩ٔ َسابٕٔم 

َٕ ب٩ِٔ ٣َا ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُوُس ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َة  ٌَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َربٔی ُظ  َّٟٔذی َذََکَ َِٟحِیَع ا ٥ِ یَِذَُکِ ٓٔیطٔ ا َٟ َُّط  َصَک ََُِْر أ٧َ

َواَ٪  ِٔ  َػ

دمحم نب اح م، انب ومیمؿ، فدیل نب اصحل، دیبع اہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، دبعاکلمل اعرمی، ویفس نب امکہ، دبعاہلل نب وفصاؿ، 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقنعبی اکی وقؾ اس رھگ ینعی اخہن ہبعک یک انپہ ےل یگ نج دیسہ اؾ اوملنینم ےس رفاتی ےہ ہک ر ا

ےک اپس وکیئ راکفٹ ہن وہیگ ہن آدویمں یک داداد وہیگ افر ہن یہ اسامؿ وہاگ اؿ یک رطػ اکی رکشل اجیھب اجےئ اگ بج فہ زنیم ےک 

ےئ اگ ویفس ےن اہک اشؾ فاےل اؿ دونں ہکم فاولں ےس ڑلےن ےک ےئل رفاہن وہ اکی ومہار دیماؿ ںیم وہں ےگ وت اںیہن داسنھ د ا اج

 ےکچ ےھت دبعاہلل نب وفصاؿ ےن اہک اہلل یک مسق فہ رکشل ہی ںیہن۔

دمحم نب اح م، انب ومیمؿ، فدیل نب اصحل، دیبعاہلل نب رمعف، زدی نب ایب اہسین، دبعاکلمل اعرمی، ویفس نب امکہ، دبعاہلل نب  :  رافی

 اؿ، دیسہ اؾ اوملنینموفص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ٗاس٥ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩ زیاز، ًبساہلل ب٩ زبْر، سیسہ ًائظہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ُِٟحسَّ  ١ٔ ا ـِ َٔ ِٟ أس٥ُ ب٩ُِ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٕس َحسَّ ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ و َحسَّ ٩ًَِ ان  ٕ ٔس ب٩ِٔ زَٔیاز ٩ًَِ ٣َُح٤َّ یُّ 

٥َ فٔی ٨َ٣َا٣ٔطٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًََبَث َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة  ٔ أَ٪َّ  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر َت َطِیّئا ًَ ٌِ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َػ٨َ ُ٘ َٓ  

ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٥َِٟ َت٩ُِٜ َت َّی إَٔذا فٔی ٨َ٣َا٣َٔک  ِٟبَِیٔت َحً ََٟحأَ بٔا ِس  َٗ یِٕع  ِٟبَِیٔت بَٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ َُقَ وَ٪ بٔا ًٔی َیُؤ٣ُّ َحُب إٔ٪َّ ٧َاّسا ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ ٌَ ِٟ ا

 ٔ ٥ِ ٓٔیض ٌَ ا٢َ َن َٗ ٍُ ا٨َّٟاَض  ِس یَِح٤َ َٗ  َٙ ی ٔ ٨َ٠ِا یَا َرُسو٢َ اہللٔ إٔ٪َّ اٟرطَّ ُ٘ َٓ َٕ بٔض٥ِٔ  ِٟبَِیَسأئ ُخٔش َ کَا٧ُوا بٔا ٤ُِِٟشت ٤َِِٟحبُوُر َواب٩ُِ ٥ِ ا ِبَٔصُ َوا

اتٔض٥ِٔ  ًَلَی ٧ٔیَّ ُثُض٥ِ اہللُ  ٌَ َّی یَِب بٔی١ٔ َیِض٠ُٜٔوَ٪ ٣َِض٠َکّا َواحّٔسا َوَيِؼُسُروَ٪ ٣ََؼازَٔر َطً  اٟشَّ

رفاتی ےہ ہک  اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، اقمس نب لضف، دمحم نب ز اد، دبعاہلل نب زریب، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن دنین ںیم اےنپ اہھت اپؤں وک الہ ا وت مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن اینپ دنین ںیم فہ لمع 

یم ایک وج ےلہپ ہن رفام ا رکےت ےھت وت آپ ےن رفام ا بجعت ےہ ہک ریمی اتم ےک ھچک ولگ تیب اہلل اک ارادہ رکںی ےگ رقشی ےک اکی آد

وک ڑکپےن ےک ےئل سج ےن تیب اہلل ںیم انپہ یل وہاگ اہیں ہکت ہک بج فہ اکی ومہار دیماؿ ںیم ںیچنہپ ےگ وت اںیہن داسنھ د ا اجےئ اگ 

مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ راےتس ںیم وت بس ولگ عمج وہےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہں اؿ ںیم اب اایتخر وبجمر 

 یھب وہں ےگ وج اکی یہ دہعف الہک وہ اجںیئ ےگ افر فلتخم رطوقیں ےس ت ںیل ےگ افر اںیہن اؿ یک وتینں رپ ااھٹ ا اجےئ افر اسمرف

 اگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم، اقمس نب لضف، دمحم نب ز اد، دبعاہلل نب زریب، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب
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ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ْعوہ حرضت اسا٣ہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوإِٔسَح ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ُٙ أَِخبََر٧َا  َحسَّ ا٢َ إِٔسَح َٗ َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة 

 َّ ٩ًَِ أَُسا٣ََة أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ َٖ و  ٥َ أرَِشَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی اہللُ 

٤َِٟٔسی٨َٔة ث٥َُّ  رِطٔ  ًَلَی أُك٥ُٕ ٩ِ٣ٔ آكَا٦ٔ ا َ٘ ِٟ ٍٔ ا ٔ ٤ََواٗ َٛ ٔٔتَٔن خًَٔل٢َ بُُیوت٥ُِٜٔ  ِٟ ٍَ ا ٔ ِّی َِلََری ٣ََواٗ ٔن ا٢َ َص١ِ َتَزِوَ٪ ٣َا أََری إ َٗ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

 ہیلع فملس دمہنی ونمرہ ےک ںوعلں ںیم ےس اکی ہعلق رپ ھڑوہ رھپ اراشد رفام ا ایک  م فہ دھکی رےہ وہ وج ںیم رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل

 دھکی راہ وہں ہک اہمترے رھگفں یک وہگجں ںیم ےنتف ا ےس رگ رےہ ںیہ سک ے ابرش ےک رطقات رگےت ںیہ۔

 ایب رمع، ایفسؿ نب ہنییع، زرہی، رعفہ رضحت ااسہم ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، ااحسؼ نب اربامیہ، انب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2749    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا  ًَ ث٨ََا   ٧َِحَوظُ و َحسَّ

 ےس یھب ہی دحثی ابمرہک رفاتی یک یئگ ےہ۔ دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، اس دنس

 دبع نب دیمح، دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2750    حسیث                               س سو٦ج٠  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، حش٩ ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب اب٩ ٣شیب ابوس٤٠ہ  :  راوی

 اب٩ ًبساٟزح٩٤ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

ُِٟح٠ِ  َِٟحَش٩ُ ا ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا ثَىٔی  وُب َوصَُو اب٩ُِ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِبْس أَِخبََرنٔی و  ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ َوانٔیُّ َو

٤َُِٟشیَّٔب َوأَبُو َس٤َ٠ََة ب٩ُِ  ثَىٔی اب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس

 ِٟ ائ٥ٔٔ َوا َ٘ ِٟ أًُس ٓٔیَضا َخِْْر ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٥َ َسَتُٜوُ٪ ٓٔتَْن ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٤َِٟأشی َٗ ائ٥ُٔ ٓٔیَضا َخِْْر ٩ِ٣ٔ ا َ٘

ََٟضا َتِشَترِشٔ   َٖ اعٔی ٩ِ٣َ َترَشَّ ٤َِٟأشی ٓٔیَضا َخِْْر ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ِذ بٔطٔ َوا ٌُ ٠َِی َٓ  ُُٓط َو٩ِ٣َ َوَجَس ٓٔیَضا ٠ِ٣ََحأّ 

رمعف اندق، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، دبع وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب انب ر بی اوبہملس انب دبعارلنمح رضحت 

ں ےگ اؿ ںیم ےنھٹیب فاال ڑھکا وہےن اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا ہک رقنعبی ےنتف وہ

فاےل ےس رتہب وہاگ افر ڑھکا وہےن فاال ےنلچ فاےل ےس الضف وہاگ افر ےنلج فاال دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ افر وج آدیم رگدؿ ااھٹ رک 

 ےل ےل۔اںیہن دےھکی اگ وت فہ اےس الہک رکدںی ےگ افر ےسج اؿ ںیم وکیئ انپہ یک ہگج لم اجےئ وت اچےئہ ہک فہ انپہ 

رمعف اندق، نسح ولحاین، دبع نب دیمح، دبع وقعیب نب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب انب ر بی اوبہملس انب دبعارلنمح  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2751    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس حش٩ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس ًبس يٌ٘وب ابوػاٟح اب٩ طہاب ابوبرک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ٣لیٍ  :  راوی

 اویہ ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہب٩ اسوز ٧و١ٓ ب٩ ٣ٌ

ا٪ٔ  ا٢َ اِْلََخَ َٗ ًَِبْس أَِخبََرنٔی و  ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو َِٟحَش٩ُ ا ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ  َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  وُب َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي َحسَّ

ثَىٔی أَبُو برَِکٔ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ اؤیََة َػأٟٕح  ٌَ ١َٔٓ ب٩ِٔ ٣ُ ٩ًَِ ٧َِو  ٔ ٍٔ ب٩ِٔ اِِلَِسَوز ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ٣ُٔلی  ٩ًَِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ   ٩ُ

٤ََّا ُو  َٜأ٧َ َٓ اَتِتُط  َٓ ًَلةٔ َػًَلْة ٩ِ٣َ  َٟطُ ٣ِٔث١َ َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة صََذا إَّٔلَّ أَ٪َّ أَبَا برَِکٕ َیزٔیُس ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ  تَٔز أَص٠َِطُ َو٣َا

رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب اوباصحل انب اہشب اوبرکب نب دبعارلنمح دبع ارلنمح نب عیطم نب ا اد ونلف نب اعمفہی 

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ہی دحثی رفاتی یک یئگ ےہ اہتبل اس ںیم ہی ااضہف یھب ےہ ہک امنزفں ںیم ےس اکی امنز 

 ےس فہ امنز اضقء وہ اجےئ وت ااسی ےہ وگ ا ہک اس اک رھگ افر امؽ بس ولٹ ایل ایگ وہ۔ایسی ےہ سج 

رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب اوباصحل انب اہشب اوبرکب نب دبعارلنمح دبع ارلنمح نب عیطم نب ا اد ونلف  :  رافی



 

 

 نب اعمفہی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2752    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌس ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ابوزاؤز كیاٟسی ابزاہی٥،  :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٕس  ٌِ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ َس َیأٟٔسیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز اٟلَّ ثَىٔی إِٔسَح ا٢َ  َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة 

 ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ائ٥ٔٔ َواَٗ َ٘ ِٟ َواُ٪ ٓٔیَضا َخِْْر ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ َِٟی َوأ٪ َوا ِ٘ َِٟی ٥َ َتُٜوُ٪ ٓٔت٨َِْة ا٨َّٟائ٥ُٔ ٓٔیَضا َخِْْر ٩ِ٣ٔ ا ائ٥ُٔ ٓٔیَضا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َ٘ ِٟ

ٌِٔذ  ٠َِیِشَت َٓ اّذا  ٌَ ٩ِ٤َ َوَجَس ٠ِ٣ََحأّ أَِو ٣َ َٓ اعٔی   َخِْْر ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

نب دعس اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع ااحسؼ نب وصنمر اوبداؤد سلا ،ی اربامیہ، 

فملس ےن رفام ا ےنتف وہں ےگ وت اؿ ںیم  اےن فاال دیبار رےنہ فاےل ےس رتہب وہاگ افر دیبار ڑھکا وہےن فاےل ےس رتہب وہاگ افر ڑھکا 

 انپہ یک ہگج  ا افحتظ یک ہگج لم اجےئ وت اےس اچےئہ ہک فہ انپہ احلص وہےن فاال دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ سپ سج آدیم وک وکیئ

 رکے۔

 ااحسؼ نب وصنمر اوبداؤد سلا ،ی اربامیہ، نب دعس اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح انزؽ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2753    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ـی١ ب٩ حشْن ب٩ ح٤از ب٩ زیس ًث٤ا٪ طحا٦ حرضت ًث٤ا٪ ب٩ طحا٦ :  راوی  ابوکا١٣ جحسریٓ 

َِٟحِحَسرٔیُّ  ثَىٔی أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ْس  َحسَّ َٗ ُت أ٧ََا َورَفِ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ا٦ُ  حَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ اٟظَّ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َحسَّ ـَ ُٓ

َت أَبَاَک یُحَ  ٌِ ٨َ٠ِا َص١ِ َس٤ٔ ُ٘ َٓ ٠َِیطٔ  ًَ ََٓسَخ٨َ٠ِا  َة َوصَُو فٔی أَِرٔؿطٔ  ٔلَی ٣ُِش٥ٔٔ٠ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ َبخٔیُّ إ ُث اٟشَّ ٥ِ سِّ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٔٔتَٔن َحٔسیّثا  ِٟ فٔی ا

ََّضا َسَتُٜوُ٪ ٓٔتَْن أَََّل  ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُث  َة یَُحسِّ ُت أَبَا برَِکَ ٌِ أًُس ٓٔیَضا َس٤ٔ َ٘ ِٟ  ث٥َُّ َتُٜوُ٪ ٓٔت٨َِْة ا

 ِ ٤َِٟأشی ٓٔیَضا َخْ ٤َِٟأشی ٓٔیَضا َوا ِٙ بٔإٔب٠ٔٔطٔ َخِْْر ٩ِ٣ٔ ا ٠َِی٠َِح َٓ َٟطُ إٔب١ْٔ  ٩ِ٤َ کَاَ٪  َٓ ِت  ٌَ َٗ َِٟت أَِو َو إَٔذا ٧َزَ َٓ ِیَضا أَََّل  َٟ ٔ اعٔی إ ْر ٩ِ٣ٔ اٟشَّ



 

 

ا٢َ َرُج١ْ یَ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٙ بٔأَِرٔؿطٔ  ٠َِی٠َِح َٓ َُٟط أَِرْق  ٤٨َٔطٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت  َِ ِٙ بٔ ٠َِی٠َِح َٓ َُٟط ٥ْ٨ََُ  ٥ِ  ا َرُسو٢َ اہللٔ َو٩ِ٣َ کَا٧َِت  َٟ أََرأَیَِت ٩ِ٣َ 

 ٔ ٕ ث٥َُّ َٟٔی٨ُِخ إ ٔ بَٔحَحز ظ ًَلَی َحسِّ  ُّٚ َیُس َٓ ٔٔطٔ  ٔلَی َسِی ٤ُٔس إ ٌِ ا٢َ َي َٗ ٥ْ٨ََُ َوََّل أَِرْق  ُط إٔب١ْٔ َوََّل  َٟ ََ ا٨ََّٟحاَئ ا٠َُّٟض٥َّ َص١ِ َی٩ُِٜ  ِ٪ اِسَتَلا

ا٢َ  َٗ ُت  ِِ ُت ا٠َُّٟض٥َّ ص١َِ ب٠ََّ ِِ ُت ا٠َُّٟض٥َّ َص١ِ ب٠ََّ ِِ ٔلَی أََحسٔ  ب٠ََّ َٙ بٔی إ َّی ی٨َُِل٠َ صُِت َحً ا٢َ َرُج١ْ یَا َرُسو٢َ اہللٔ أََرأَیَِت إِٔ٪ أَُِکٔ َ٘ َٓ

ا٢َ یَبُوُئ بٔإٔث٤ِٔ  َٗ ُت٠ُىٔی  ِ٘ َی َٓ ٔٔطٔ أَِو یَحٔیُئ َسِض٥ْ  بَىٔی َرُج١ْ بَٔشِی رَضَ َٓ َٔٔئَتِْٔن  ِٟ ِْٔن أَِو إِٔحَسی ا َّٔ َحأب طٔ َوإٔث٤َِٔک َویَُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ أَِػ اٟؼَّ

 ا٨َّٟارٔ 

حااؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رفدق یجنس ملسم نب 

 

نس

حد ری لیضف نب نیسح نب امحد نب زدی امثعؿ احشؾ رضحت امثعؿ نب ا
خ 

اوباکلم 

اوبرکب یک رطػ ےلچ افر فہ اینپ زنیم ںیم ےھت مہ اؿ ےک اپس احرض وہےئ وت مہ ےن اہک ایک آپ ےن اےنپ ابپ ےس ونتفں ےک ابرے 

ؿ رکےت وہےئ انس ےہ اوہنں ےن اہک اہں ںیم ےن اوبرکبہ وک ایبؿ رکےت وہےئ انس ہک ر اؽ اہلل رفام ا رقنعبی ےنتف رباپ ںیم دحثی ایب

وہں ےگ آاگہ روہ رھپ ےنتف وہں ےگ اؿ ںیم ےنھٹیب فاال ےنلچ فاےل ےس رتہب وہاگ افر ےنلچ فاال اؿ یک رطػ دفڑےن فاےل ےس رتہب وہاگ 

 ا فاعق وہں وت سج ےک اپس افٹن وہں فہ اےنپ افوٹنں ےک اسھت یہ اگل رےہ افر سج یک زنیم وہ فہ اینپ  آاگہ روہبج ہی انزؽ وہں

زنیم ےس یہ اٹمچ رےہ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ اس ابرے ںیم ایک رفامےت ںیہ سج ےک اپس ہن افٹن وہں 

 ا فہ اینپ ولتار ےل رک اس یک داھر رھتپ ےک اسھت رڑگ رک دنک افر اناکرہ رک دے افر ہن رکب اں ہن یہ زنیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

رھپ ارگ فہ اجنت احلص رکےن یک اطتق راتھک وہ وت اجنت احلص رکے اے اہلل ںیم ےن ریتا مکح  اچنہ د ا اکی آدیم ےن رعض ایک 

دنسپدییگ افر انوگاری ےک ابفوجد اؿ دفونں وفصں ںیم ےس اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ایک رفامےت ںیہ ہک ارگ ےھجم ان

اکی فص  ا اکی رگفپ ںیم ڑھکا رک د ا اجےئ رھپ وکیئ آدیم اینپ ولتار ےس ےھجم امر دے  ا وکیئ ریتی ریمی رطػ آاجےئ وج ےھجم لتق 

  اگ افر دفزخ فاولں ںیم ےس وہاگ۔رک ڈاےل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ آدیم اےنپ انگہ افر ریتے انگہ ےک اسھت ولےٹ

حد ری لیضف نب نیسح نب امحد نب زدی امثعؿ احشؾ رضحت امثعؿ نب احشؾ :  رافی
خ 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 زؽ وہےن ےک ایبؿ ںیمونتفں اک ابرش ےک رطقفں یک رطح ان

     2754    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ابی ًسی، ًث٤ا٪ طحا٦ اب٩ ابی ًسی، ح٤از :  راوی

اََّل َحسَّ  َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ص٤َُا و َحسَّ ًَٔسٓیٕ لِٔکَ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی



 

 

ظٔ َوا٧َِتَهی  ٔلَی آَٔخٔ ازٕ إ ًَسٔٓیٕ ٧َِحَو َحٔسیٔث َح٤َّ ا٦ٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َحسٔیُث اب٩ِٔ أَبٔی  حَّ ٔ ٩ًَِ ًُِث٤َاَ٪ اٟظَّ ِؤٟطٔ إ َٗ ٍٕ ٨ًَِٔس  ِ٪ َحٔسیُث َوٛٔی

َسظُ  ٌِ ٥ِ یَِذَُکِ ٣َا َب َٟ ََ ا٨ََّٟحاَئ َو  اِسَتَلا

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، امثعؿ احشؾ انب ایب دعی، امحد اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ 

 کت ےہ آےگ ذموکر ںیہن اہتبل فعیک یک دحثی آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اراشد ارگ فہ اجنت یک اطتق راتھک وہں

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی فعیک، دمحم نب ینثم، انب ایب دعی، امثعؿ احشؾ انب ایب دعی، امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمدف املسمونں یک ولتارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایب

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دف املسمونں یک ولتارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایبؿ ںیم

     2755    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن جحسری ح٤از ب٩ زیس ایوب یو٧ص حش٩ حرضت اح٨ٕ ب٩ ٗیص :  راوی

ـَ  ُٓ ثَىٔی أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ٕٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ اِِلَِح٨َ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَیُّوَب َویُو٧َُص  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ  ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن ا

 ُٗ ا٢َ  َٗ  ُٕ ا٢َ أَی٩َِ تُزٔیُس یَا أَِح٨َ َ٘ َٓ َة  ٠ََ٘ٔیىٔی أَبُو برَِکَ َٓ ِجُت َوأ٧ََا أُرٔیُس َصَذا اٟزَُّج١َ  ا٢َ ََخَ َٗ ِیٕص  ٥ًَِّ  ٠ُِت َٗ أُرٔیُس َنَِصَ اب٩ِٔ 

ُت َر  ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ  ٍِ ُٕ اِرٔج ا٢َ لٔی یَا أَِح٨َ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٠ًَٔیًّ ىٔی  ٌِ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٥َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُسو٢َ اہللٔ َػل

ِیض٤َٔا َٔ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بَٔشِی و٢ُ إَٔذا َتَواَجَط ا ُ٘ ٤َا  َي َٓ ات١ُٔ  َ٘ ِٟ ٠ُِت أَِو ٗٔی١َ َیا َرُسو٢َ اہللٔ َصَذا ا ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُتو٢ُ فٔی ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ

ِت١َ َػاحٔبٔطٔ  َٗ ِس أََراَز  َٗ َُّط  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُتو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ  بَا٢ُ ا

حد ری امحد نب زدی اویب ویسن نسح رضحت ا فن نب سیق ےس رفاتی ےہ 
خ 

ہک ںیم اس آدیم )رضحت اوباکلم لیضف نب نیسح 

یلع( ےک ارادہ ےس رھگ ےس رفاہن وہا اوبرکبہ ھجم ےس ےلم وت ےنہک ےگل اے ا فن اہکں اک ارادہ ےہ ںیم ےن اہک ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل 

فاسپ ولٹ اج  ہیلع فملس ےک اچچ زاد ینعی رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رصنت اک ارادہ رکات وہں وت اوبرکبہ ےن ےھجم اہک اے ا فن

ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ ہک بج دف املسمؿ ابمہ اکی دفرسے ےس اینپ ولتارفں ےس ڑلایئ گنج 

رکںی ےگ وت اقلت افر وتقمؽ دفونں منہج ںیم اجںیئ ےگ ںیم ےن رعض ایک  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک ایگ ہک ہی وت اقلت 

 ؽ اک ایک وصقر ےہ آپ ےن رفام ا ویکہکن اس ےن یھب اےنپ اسیھت ےک لتق اک ارادہ ایک اھت۔ےہ رگم وتقم



 

 

حد ری امحد نب زدی اویب ویسن نسح رضحت ا فن نب سیق :  رافی
خ 

 اوباکلم لیضف نب نیسح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دف املسمونں یک ولتارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایبؿ ںیم

     2756    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی ح٤از ایوب یو٧ص ٣ٌلی اب٩ زیاز حش٩ اح٨ٕ ب٩ ٗیص حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََاظ أَِح٤َُس  ٩ًَِ اِِلَِح٨َ  َحسَّ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا  ٕ َّی ب٩ِٔ زٔیَاز ل ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ أَیُّوَب َویُو٧َُص َوا اْز  ث٨ََا َح٤َّ یُّ َحسَّ يِّ َـّ ِبَسَة اٟ ًَ ِیٕص ب٩ُِ  َٗ ٕٔ ب٩ِٔ 

٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ بٔ  َِٟتَقی ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إَٔذا ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َة  ُتو٢ُ فٔی ا٨َّٟارٔ ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ ا َٓ ِیض٤َٔا  َٔ  َشِی

ی انب ز اد نسح ا فن نب سیق رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ر اؽ اہلل 

معل

ادمح نب دبعہ یبض امحد اویب ویسن 

 اقلت افر وتقمؽ منہج ںیم اجںیئ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج دف املسمؿ اینپ ولتارفں ےس اکی دفرسے ےک اقمہلب رکںی وت

 ےگ۔

ی انب ز اد نسح ا فن نب سیق رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 ادمح نب دبعہ یبض امحد اویب ویسن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ونں یک ولتارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایبؿ ںیمدف املسم

     2757    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، ًبس اٟززاٚ ٤ٌ٣ز، ایوب ابوکا١٣ ح٤از :  راوی

 َ ٚٔ ٩ِ٣ٔ َٛٔتابٔطٔ أَِخب ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ٔ ٧َِحَو َحسٔیٔث أَبٔی کَا١ٕ٣ٔ و َحسَّ ٩ًَِ أَیُّوَب بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٤َْز  ٌِ َر٧َا ٣َ

 ٔ ٔلَی آَٔخٔظ ٕ إ از  ٩ًَِ َح٤َّ

 اجحج نب اشرع، دبع ارلزاؼ رمعم، اویب اوباکلم امحد اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 داجحج نب اشرع، دبع ارلزاؼ رمعم، اویب اوباکلم امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دف املسمونں یک ولتارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2758    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بہ، ٨ُسر طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٨٣ؼور ربعی ب٩ جزاغ ابوبرک ب٩ ابی طی :  راوی

 حرضت ابوبرکہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َّی َوابِ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ اََّل حَ َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ ٩ُ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ سَّ

 ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  ٩ًَِ أَبٔی برَِکَ إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ٤ُِِٟش٤َٔ٠أ٪ َج ا٢َ إٔذَا ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 ٖٔ ًَلَی ُجزِ ُض٤َا  َٓ ًَلَح  ًَلَی أَخٔیطٔ اٟشِّ ا َح١َ٤َ أََحُسص٤َُا  ٌّ َت١َ أََحُسص٤َُا َػاحَٔبُط َزَخًَلَصا َج٤ٔی َٗ إَٔذا  َٓ  َجَض٥ََّ٨ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر ریعب نب رجاش رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ونں ںیم ےس اکی اےنپ اھبیئ رپ اہحلس ااھٹےئ سپ فہ دفونں منہج ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا سپ املسم

 انکرے رپ وہےت ںیہ بج اؿ دفونں ںیم ےس اکی ےن اےنپ اسیھت وک لتق رکد ا وت فہ دفونں اےھٹک منہج ںیم دالخ وہ ےئگ۔

ریعب نب رجاش رضحت اوبرکبہ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر ہبعش، دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دف املسمونں یک ولتارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایبؿ ںیم

     2759    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو صَُزیِ َحسَّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ ٣َا َحسَّ َزَة 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  تَت١َٔ اہللٔ َػل ِ٘ َّی َت ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ ََّل َت

ًَٔوی٤َْة َوزَ  َت٠َْة  ِ٘ ًَٔوی٤ََتأ٪ َوَتُٜوُ٪ بَِی٨َُض٤َا ٣َ  ًَِواص٤َُا َواحَٔسةْ َٓٔئَتأ٪ 

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

ی ڑلایئ رفام ا  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک دف میظع امجوتعں ےک امنیب گنج فدجؽ ہن وہ اجےئ افر اؿ ےک درایمؿ اکی تہب ڑب

 وہیگ افر دفونں اک دتوی اکی وہاگ۔

 ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ارفں ےک اسھت ابمہ ڑلایئ ےک ایبؿ ںیمدف املسمونں یک ولت

     2760    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب ب٩ ًبس اٟزح٩٤ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  اٟزَِّح٩ٔ٤َ 

َِٟضزُِد یَا َرُسو٢َ اہللٔ اُٟوا َو٣َا ا َٗ َِٟضزُِد  َّی یَِٜثَُر ا ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ِت١ُ  اہللُ  َ٘ ِٟ ِت١ُ ا َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ 

، ، وقعیب نب دبع ارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق نب دیعس

ےن رفام ا  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک  رج یک رثکت وہ اجےئ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس 

  ےن رفام ا لتق لتق۔ رج ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب نب دبع ارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس اتم اک اکی دفرسے ےک اہوھتں الہک وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ں اک ایبؿونتف :   ابب

 اس اتم اک اکی دفرسے ےک اہوھتں الہک وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2761    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوربیٍ ًتکی ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ زیس ٗتیبہ ح٤از ایوب ابی ًٗلبہ ابی اس٤اء حرضت ثوبا٪ :  راوی

 ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أَبُو اٟزَّبٔی ٩ًَِ أَیَّ َحسَّ اْز  ث٨ََا َح٤َّ تَِیَبَة َحسَّ ُ٘ ٔ ُى ٟ ِٔ ٔ ب٩ِٔ َزیِٕس َوا٠َّٟ از ٩ًَِ َح٤َّ ص٤َُا  ٌٔیٕس لِٔکَ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ٩ًَِ أَبٔی َتکٔیُّ َو وَب 

٥َ إٔ٪َّ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ثَِوبَاَ٪  ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ  َضا ًَٗٔلبََة  َٗ أَیُِت ٣ََظارٔ ہلَل َزَوی لٔی اِِلَِرَق رَفَ

٨َِٜزَی٩ِٔ اِِلَِح٤ََز َواِِلَبِیَ  ًِٔلیُت اِل ُ ُّ ٠ِ٣َُُٜضا ٣َا ُزؤَی لٔی ٨ِ٣َٔضا َوأ ًٔی َسَیِب٠ُ ارٔبََضا َوإٔ٪َّ أ٣َُّ َِ ًٔی أَِ٪ ََّل َو٣َ ِّی ِٔل٣َُّ ُِٟت َرب َ ِّی َسأ ٔن َف َوإ

ٕة َو  ًَا٣َّ ََٜضا بَٔش٨َٕة  ٔ ُس یُِض٠ ا٢َ یَا ٣َُح٤َّ َٗ ِّی  َتُض٥ِ َوإٔ٪َّ َرب ـَ َیِشتَبٔیَح بَِی َٓ ُٔٔشض٥ِٔ  ا ٩ِ٣ٔ ٔسَوی أَِن ًَُسوًّ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ِّی إٔذَا أَِ٪ ََّل ُيَش٠َِّم  ٔن إ

ٕة َوأَِ٪  ًَا٣َّ َُٜض٥ِ بَٔش٨َٕة  ٔ تَٔک أَِ٪ ََّل أُص٠ِ ًَِلِیُتَک ِٔل٣َُّ ِّی أَ ٔن َُّط ََّل یَُززُّ َوإ إ٧ٔ َٓ اّئ  ـَ َٗ ِیُت  ـَ ا ٩ِ٣ٔ ٔسَوی  َٗ ًَُسوًّ ٠َِیض٥ِٔ  ًَ ََّل أَُس٠َِّم 



 

 

 َّ َلارَٔصا َحً ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ بََِْن أَ َٗ َلارَٔصا أَِو  ِٗ َ ٠َِیض٥ِٔ ٩ِ٣َ بٔأ ًَ  ٍَ ِو اِجَت٤َ َٟ َتُض٥ِ َو ـَ ُٔٔشض٥ِٔ َيِشتَبٔیُح بَِی ا أَِن ـّ ٌِ ُض٥ِ یُِض٠ُٔک َب ـُ ٌِ ی یَُٜوَ٪ َب

ا ـّ ٌِ ُض٥ِ َب ـُ ٌِ  َوَيِشٔيی َب

ی ہبیتق

ک

 

عت

 نب دیعس، امحد نب زدی ہبیتق امحد اویب ایب القہب ایب اامسء رضحت وثابؿ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرعیب 

فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن زنیم وک ریمے ےئل ٹیمس د ا وت ںیم ےن اس ےک رشمؼ افر رغمب وک داھکی افر اہجں کت یک زنیم ریمے 

، رقنعبی ریمی اتم یک تنطلس فوکحتم چنہپ اجےئ یگ افر ےھجم رسخ افر دیفس دف زخاےن اطع ےئک ےئل ٹیمس دی یئگ یھت فاہں کت

ےئگ افر ںیم ےن اےنپ رب ےس اینپ اتم ےک ےئل داع امیگن ہک فہ اںیہن اعؾ طحق اسیل ںیم الہک ہن رکے افر اےنپ العفہ اؿ رپ وکیئ ااسی 

تک وک ابمح اجزئ ےھجمس افر ریمے رب ےن رفام ا اے دمحم بج ںیم یسک ابت اک دنمش یھب طلسم ہن رکے وج اؿ بس یک اجونں یک الہ

ہلصیف رک اتیل وہں وت اےس دبتلی ںیہن ایک اجات افر ےب کش ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک اتم ےک ےئل ہلصیف رکایل ےہ ہک اںیہن 

 ااسی وکیئ دنمش طلسم رکفں اگ وج اؿ بس یک اجونں وک ابمح فاجزئ اعؾ طحق اسیل ےک ذرہعی الہک ہن رکفں اگ افر ہن یہ اؿ ےک العفہ اؿ رپ

ھجمس رک الہک رک دے ارگہچ اؿ ےک الخػ زنیم ےک اچرفں ارطاػ ےس ولگ عمج وہ اجںیئ اہیں کت ہک فہ اکی دفرسے وک الہک 

 رکںی ےگ افر اکی دفرسے وک وخد یہ دیقی انبںیئ ےگ۔

ی ہبیتق نب دیعس، امح :  رافی

ک

 

عت

 نب زدی ہبیتق امحد اویب ایب القہب ایب اامسء رضحت وثابؿ داوبرعیب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اس اتم اک اکی دفرسے ےک اہوھتں الہک وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2762    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اسحاٚ ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، ابی ًٗلبہ ابی  :  راوی

 اس٤اء رظی حرضت ثوبا٪

َّی َواب٩ُِ َبظَّ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو٣َُح٤َّ ٕب َوإِٔسَح ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا َحسَّ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ إر 

٩ًَِ ثَِوبَاَ٪ أَ  ٩ًَِ أَبٔی أَِس٤َاَئ اٟزََّحٔيیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبََة  َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ثَىٔی أَبٔی  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ٥َ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل

ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ  ٨َِٜزَی٩ِٔ اِِلَِح٤ََز َواِِلَبِیَ َٗ ًَِلانٔی اِل ارٔبََضا َوأَ َِ َضا َو٣َ َٗ َّی َرأَیُِت ٣ََظارٔ الَی َزَوی لٔی اِِلَِرَق َحً ٌَ َف ث٥َُّ َذََکَ ٧َِحَو  َت

٩ًَِ أَبٔی ًَٗٔلبَةَ   َحٔسیٔث أَیُّوَب 

اشہؾ اوباتقدہ، ایب القہب ایب اامسء ر ی رضحت وثابؿ ےس رفاتی  زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، انب اشبر ااحسؼ اعمذ نب



 

 

ےہ ہک اہلل ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل اعتیل ےن ریمے ےئل زنیم وک ٹیمس د ا اہیں کت ہک ںیم ےن اس ےک رشمؼ 

 فرغمب وک داھکی افر ےھجم رسخ افر دیفس زخاےن اطع ےئک ےئگ ابح  دحثی زگر یکچ ۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، انب اشبر ااحسؼ اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، ایب القہب ایب اامسء ر ی رضحت وثابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وھتں الہک وہےن ےک ایبؿ ںیماس اتم اک اکی دفرسے ےک اہ

     2763    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابی ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥ ًا٣ز ب٩ حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ :  راوی

ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٜٔی٥ٕ  َحسَّ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َح ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ٕ ح و َحسَّ ٤َُ٧ِْر

 ٔ٣ ٕ َب١َ َذاَت َیِو٦ ِٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٕس  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس َّیأَِخبََرنٔی  أَٟیٔة َحً ٌَ ِٟ إَٔذا ٣َزَّ ب٤َِٔشحٔسٔ  ٩ِ ا

 َٓ َِٟی٨َا  ٔ َٖ إ ًَا َربَُّط كَؤیًّل ث٥َُّ اِنََصَ ُط َوَز ٌَ َتِْٔن َوَػ٠َِّی٨َا ٣َ ٌَ ِٛ ٍَ ٓٔیطٔ َر َٛ
اؤیََة َزَخ١َ رَفَ ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَىٔی ٣ُ َّی اہللُ  ا٢َ َػل َ٘

 ٔ ىٔی َواح ٌَ ًَِلانٔی ث٨َِٔتِْٔن َو٨َ٣َ َ أ َٓ ِّی ثًََلثّا  ُِٟت َرب َ ُِٟتُط أَِ٪ ََّل یُِض٠َٔک َسأ َ ًَِلا٧ٔیَضا َوَسأ َ أ َٓ ٨َٔة  ًٔی بٔاٟشَّ ِّی أَِ٪ ََّل یُِض٠َٔک أ٣َُّ ُِٟت َرب َ َسّة َسأ

٨ٔیَضا ٌَ ٨َ٤َ َٓ ١َ بَأَِسُض٥ِ بَِی٨َُض٥ِ  ٌَ ُِٟتطُ أَِ٪ ََّل َیِح َ ًَِلا٧ٔیَضا َوَسأ َ أ َٓ  ٔٚ َز َِ ِٟ ًٔی بٔا  أ٣َُّ

ؿ نب میکح اعرم نب رضحت دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ایب امثع

فملس اکی دؿ اقمؾ اعہیل ےس رشتفی الےئ اہیں کت ہک ونب اعمفہی یک دجسم ےک اپس ےس زگرے وت اس ںیم رشتفی ےل ےئگ افر 

امنز ادا یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رب ےس  اس ںیم دف رںیتعک ادا ںیک افر مہ ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت

یبمل داع امیگن رھپ امہری رطػ وتمہج وہ رک رفام ا ںیم ےن اےنپ رب ےس نیت زیچںی امںیگن سپ دف زیچںی ھجم وک اطع رکدںی ںیئگ افر اکی 

ک ہن رکے سپ ہی ےھجم اطع رکد ا ایگ افر ںیم زیچ ےس ےھجم رفک د ا ںیم ےن اےنپ رب ےس اماگن ہک ریمی اتم وک طحق اسیل ےک ذرہعی الہ

ےن اہلل زعفلج ےس اماگن ہک ریمی اتم وک رغؼ رک ےک الہک ہن رک سپ اہلل زعفلج ےن ہی زیچ یھب ےھجم اطع رک دی افر ںیم ےن اہلل 

 زعفلج ےس  ااؽ ایک ہک اؿ یک آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ڑلایئ ہن وہ وت ےھجم اس  ااؽ ےس عنم رکد ا ایگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعاہلل نب ریمن، ایب امثعؿ نب میکح اعرم نب رضحت دعس نب ایب فاقص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اس اتم اک اکی دفرسے ےک اہوھتں الہک وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2764    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اب٩ ابی ٤ًز ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥ انؼاری ًا٣ز ب٩ سٌس حرضت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُ  اؤَیَة َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ و َحسَّ ٕس  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ٜٔی٥ٕ اِِلَِنَؼارٔیُّ أَِخبََرنٔی  ِث٤َاُ٪ ب٩ُِ َح

٤َزَّ ب٤َِٔشحٔسٔ بَىٔ  َٓ ٕة ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  َٔ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی كَائ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َب١َ ٣َ ِٗ َُّط أَ ٕ أ٧َ اؤیََة ب٤ِٔٔث١ٔ َحسٔیٔث اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ٌَ  ی ٣ُ

 ایب رمع رمفاؿ نب اعمفہی امثعؿ نب میکح ااصنری اعرم نب دعس رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب

فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک احصہب یک امجتع ےک اسھت آےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ونب 

 س ےس زگرے ابح  دحثی زگر یکچ۔اعمفہی یک دنسم ےک اپ

 انب ایب رمع رمفاؿ نب اعمفہی امثعؿ نب میکح ااصنری اعرم نب دعس رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ماؾ  ماتم  م شیپ آےن فاےل 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ  ماتم  م شیپ آےن فاےل ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2765    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 تحیيی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب حرضت ابوازریص خوَّلنیرح٠٣ہ ب٩ یحٌی  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ أَبَا  حٔیٔيیُّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ ثَىٔی رَحِ وَُّل َحسَّ ُ٘ َِٟدِوََّلنٔیَّ کَاَ٪ َي إِٔزرٔیَص ا

ٔ٪ َواہللٔ ِٟامَیَ ُة ب٩ُِ ا َٔ ا٢َ حَُذِي ًَةٔ َو٣َا بٔی إَّٔلَّ أَِ٪ یَُٜوَ٪ َٗ ا ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟأض بٔک١ُِّ ٓٔت٨َِٕة هَٔی کَائ٨َْٔة ٓامَٔی بَِیىٔی َوبََِْن اٟشَّ َ ِّی َِل ٔن  َرُسو٢ُ اہللٔ  إ

٩ِٜٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َُِْرٔی َوَل ثِطُ  ٥ِ یَُحسِّ َٟ ٔلَیَّ فٔی َذَٟٔک َطِیّئا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أرََسَّ إ َّی اہللُ  ُث َػل ا٢َ َوصَُو یَُحسِّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

ٔٔتََن ٨ِ٣ٔضُ  ِٟ سُّ ا ٌُ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َي ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ تَٔن  ٔٔ ِٟ ٩ًَِ ا َِٜسَ٪ یََذِرَ٪ َطِیّئا ٣َِح٠ّٔشا أ٧ََا ٓٔیطٔ  ٩َّ ثًََلْث ََّل یَ

یَ  َُِْرٔیَو٨ِ٣ُٔض٩َّ ٓٔتَْن ََکٔ ُض٥ِ  َٟئَٔک اٟزَّصُِم ک٠ُُّ ََٓذَصَب أُو ُة  َٔ ا٢َ حَُذِي َٗ اْر َو٨ِ٣َٔضا َٛٔباْر  َِ ٕٔ ٨ِ٣َٔضا ٔػ ِی  أح اٟؼَّ

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت اوبادرسی وخالین ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب   

ح ب ئ

 

ت

رحہلم نب ییحی 

ں ںیم ےس بس ز ادہ اجاتن وہں ہک وکؿ وکؿ ےس فااعقت ریمے افر  ماتم ےک درایمؿ شیپ امیؿ ےن اہک اہلل یک مسق ںیم ولوگ



 

 

آےن فاےل ںیہ افر ےھجم اؿ ونتفں ےک اتبےن ےس رصػ یہی ابت امعن ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ضعب راز یک ابںیت ےھجم 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونتفں ےک ابرے ںیم رفام ا اس احؽ ںیم  اتبںیئ ںیہنج ریمے العفہ یسک ےس یھب ذرک ںیہن ایک نکیل ر اؽ

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اکی سلجم ںیم ےھت سج ںیم ںیم یھب وموجد اھت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ونتفں وک امشر رکےت وہےئ 

 ےنتف رگیم یک وہاؤں یک رطح وہں ےگ اؿ ںیم ےس ضعب رفام ا اؿ ںیم نیت ا ےس ںیہ وج یسک یھب زیچ وک ہن وھچڑںی ےگ اؿ ںیم ےس ھچک

 وھچےٹ افر ضعب ڑبے وہں ےگ ذحہفی ےن اہک ریمے العفہ ابح  بس وقؾ سلجم اب اس داین ےس رتصخ وہ ےکچ ںیہ۔

ی انب فبہ، ویسن انب اہشب رضحت اوبادرسی وخالین :  رافی  

ح ب ئ

 

ت

 رحہلم نب ییحی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ  ماتم  م شیپ آےن فاےل ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2766    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًث٤ا٪ اسحاٚ جزیز، ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت حذئہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ ا :  راوی

 َ ُٙ أَِخبََر٧ ا٢َ إِٔسَح َٗ ث٨ََا و  ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوإِٔسَح ٩ًَِ و َحسَّ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ا َجزٔیْز 

ا٦َ ٓٔی٨َ  َٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  ٕٙ ٔلَی َٗٔیا٦ٔ َط٘ٔی َٔک إ ا٣ٔطٔ ذَٟ َ٘ ا٣ّا ٣َا َتَزَک َطِیّئا یَُٜوُ٪ فٔی ٣َ َ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ ًَ َّی اہللُ  ا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٟ َّطُ  ٤َٔ٠ًَُط أَِػَحابٔی َصُؤََّلٔئ َوإ٧ٔ ِس  َٗ َٔٔوطُ َوَنٔشَیُط ٩ِ٣َ َنٔشَیُط  َٔٔوطُ ٩ِ٣َ َح َث بٔطٔ َح ًَةٔ إَّٔلَّ َحسَّ ا ِس َنٔشیُتطُ  َیُٜوُ٪ اٟشَّ َٗ ِیُئ  ٨ِ٣ٔطُ اٟظَّ

َٓطُ  ٨ُِط ث٥َُّ إَٔذا َرآُظ َْعَ ًَ ٤َا یَِذَُکُ اٟزَُّج١ُ َوِجَط اٟزَُّج١ٔ إَٔذا َُاَب  َٛ ُظ  أَذَُِکُ َٓ أََراُظ  َٓ 

رے امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ رجری، اشمع، قیقش رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اکی دہعف ر اؽ اہلل امہ

درایمؿ ڑھکے وہ رک اس ڑھکے وہےن ےک فتق ےس ےل رک  ماؾ  ماتم کت ےک  ماؾ احالت وک ایبؿ رکد ا سپ سج ےن اںیہن  اد 

راھک اس ےن اںیہن  اد راھک افر وج وھبؽ ایگ  ا وھبؽ ایگ افر اس فاہعق وک ریمے ہی اسیھت یھب اجےتن ںیہ افر اؿ ںیم ےس ضعب ابوتں وک 

 فہ زیچںی اسےنم آاجیت ںیہ وت  اد آاجیت ںیہ سک ے وکیئ آدیم یسک ےک اسےنم ےس اغبئ وہ اجےئ وت اےس وھبؽ ںیم وھبؽ ایگ نکیل بج

 اجات ےہ افر بج اسےنم آات ےہ وت فہ اےس اچہپؿ اتیل ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ رجری، اشمع، قیقش رضحت ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ  ماتم  م شیپ آےن فاےل ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2767    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بو برک ب٩ ابی طیبہ وٛیٍ، سٔیا٪، ا٤ًعا :  راوی

 َٗ ٔلَی  ٔ إ ٤ًَِٔع بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز َ ٩ًَِ اِِل َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٥َِٟ َحسَّ ِؤٟطٔ َوَنٔشَیُط ٩ِ٣َ َنٔشَیُط َو

َسظُ  ٌِ  یَِذَُکِ ٣َا َب

اشمع، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم وج وھبؽ ایگ فہ وھبؽ ایگ ےک دعب ذموکر اوب رکب نب ایب ہبیش فعیک، ایفسؿ، 

 ںیہن۔

 اوب رکب نب ایب ہبیش فعیک، ایفسؿ، اشمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 تم  م شیپ آےن فاےل ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم ماؾ  ما

     2768    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، ًبساہلل ب٩ یزیس حرضت  :  راوی

 ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحذئ

ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا و َحسَّ ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ٧َآ

 ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ یَزٔیَس  ًَ  ٩ًَِ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثَابٕٔت   ٩ًَِ َبُة  ٌِ ٥َ ب٤َٔا صَُو ُط ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أَِخبََرنٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّط  َة أ٧َ َٔ ٩ِ حَُذِي

ُد أَ  ُِٟط ٣َا یرُِخٔ َ ٥ِ أَِسأ َٟ ِّی  ُِٟتطُ إَّٔلَّ أَن َ ِس َسأ َٗ ٤َا ٨ِ٣ٔطُ َطِیْئ إَّٔلَّ  َٓ ُة  ًَ ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ ٔلَی أَِ٪ َت ٤َِٟسٔ کَائ٩ْٔ إ ٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ ا  ی٨َةٔ ص١َِ ا

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم رہ اس ابت یک ربخ دے دی وج  ماؾ  ماتم کت شیپ آےن فاال ےہ افر رہ زیچ ےک 

ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ااؽ ایک ایگ  ااےئ اس ےک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی  ااؽ ںیہن ایک ہک الہ ابرے 

 دمہنی وک وکیسن زیچ دمہنی ےس اکنےل یگ؟

ہفی ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، دعی نب اثتب، دبعاہلل نب سیدی رضحت ذح :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ  ماتم  م شیپ آےن فاےل ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ےک ایبؿ ںیم

     2769    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، :  راوی

ٔ ٧َِحَوظُ  َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ٕ أَِخبََر٧َا ُط ثَىٔی َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ  َحسَّ

 ح رفاتی یک یئگ ےہ۔دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رط

 دمحم نب ینثم، فبہ نب رجری، ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیم ماؾ  ماتم  م شیپ آےن فاےل ونتفں ےک ابرے ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ربخ دےنی ےک ایب

     2770    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، زورقی ححاد ب٩ طاْع، ابوًاػ٥، ححاد، ابوًاػ٥، ْعوہ ب٩ ثابت حرضت ابوزیس ٤ًز ب٩ اخلب :  راوی

أْعٔ  ِوَرقٔیُّ َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثَىٔی َي ًَزَِرةُ َحسَّ ًَأػ٥ٕ أَِخبََر٧َا  ث٨ََا أَبُو  ا٢َ َححَّاْد َحسَّ َٗ ًَأػ٥ٕ  ٩ًَِ أَبٔی  ا  ٌّ  َج٤ٔی

َّی ب٨َٔا َرُس  ا٢َ َػل َٗ ٤َِزو ب٩َِ أَِخَلَب  ًَ ىٔی  ٌِ ثَىٔی أَبُو َزیِٕس َي ٠َِیطٔ َو ب٩ُِ ثَابٕٔت أَِخبََر٧َا ٠ًَِٔباُئ ب٩ُِ أَِح٤ََز َحسَّ ًَ َّی اہللُ  َس٥ََّ٠ و٢ُ اہللٔ َػل

َدَلب٨ََا حَ  َٓ ٨ِٔ٤ِٟبََر  ٌَٔس ا َّی ث٥َُّ َػ ََٓؼل ٨َز٢ََ  َٓ ِضزُ  ِت اٟوُّ َّی َحرَضَ َدَلب٨ََا َحً َٓ ٨ِٔ٤ِٟبََر  ٌَٔس ا ِحَز َوَػ َٔ ِٟ َّی ا ََٓؼل َِصُ ث٥َُّ ٧َز٢ََ  ٌَ ِٟ ِت ا َّی َحرَضَ ً

أَِخبََر٧َا َٓ ٤ُِص  بَِت اٟظَّ َّی َُغَ َدَلب٨ََا َحً َٓ ٨ِٔ٤ِٟبََر  ٌَٔس ا ُو٨َا ث٥َُّ َػ َٔ ٨َ٤ُ٠ًَِا أَِح َ أ َٓ  ب٤َٔا کَاَ٪ َوب٤َٔا صَُو کَائ٩ْٔ 

وقعیب نب اربامیہ، دفرح  اجحج نب اشرع، اوباعمص، اجحج، اوباعمص، رعفہ نب اثتب رضحت اوبزدی رمع نب ابطخ ےس رفاتی ےہ ہک 

د ا اہیں کت ہک امنز اک فتق آایگ آپ یلص اہلل  ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ امنز رجف زپاھیئ افر ربنم رپ ھڑوہ وت ںیمہ ہبطخ

 ہیلع فملس ارتے افر امنز زپاھیئ رھپ ربنم رپ ھڑوہ افر ںیمہ ہبطخ د ا اہیں کت ہک رصع یک امنز اک فتق آایگ رھپ ارتے افر امنز زپاھیئ

 فملس ےن اؿ  ماؾ ابوتں یک ربخ دی وج رھپ ربنم رپ ھڑوہ افر ںیمہ ہبطخ د ا اہیں کت ہک  ارج رغفب وہایگ وت ںیمہ آپ یلص اہلل ہیلع

بس ڑبا اعمل فیہ ےہ سج ےن مہ ںیم ےس اؿ ابوتں وک ز ادہ  اد  ےلہپ وہ یکچ ںیہ افر وج آدنئہ شیپ آےن فایل ںیھت سپ مہ ںیم ےس

 راھک۔

  نب ابطخوقعیب نب اربامیہ، دفرح  اجحج نب اشرع، اوباعمص، اجحج، اوباعمص، رعفہ نب اثتب رضحت اوبزدی رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دنمسر یک وموجں یک رطح آےن فاےل ونتفں ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر یک وموجں یک رطح آےن فاےل ونتفں ےک ایبؿ ںیم

     2771    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ ًًلء ابوَکیب ابی ٣ٌاویہ، اب٩ ًًلء، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ ٤ًز حرضت  :  راوی

 حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

یِ  ًَلٔئ أَبُو َُکَ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕ َو٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َحسَّ ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ اؤیََة  ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ ٕب َج٤ٔی

ُى َحٔسیَث  َٔ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ یَِح َ٘ َٓ ٨َّا ٨ًَِٔس ٤ًََُز  ُٛ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل اؤیََة َحسَّ ٌَ ٠َِیطٔ  ٣ُ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

٥َ فٔی  َّ َوَس٠َّ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٠ُُِٗت َس٤ٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٕ ِی َٛ ََٟحزٔیْئ َو ََّک  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ُِت أ٧ََا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ٔٔت٨َِٔة  ِٟ ٠َِیطٔ ا ًَ ی اہللُ 

َصا اٟؼِّ  ُ َٜرفِّ َٟٔسظٔ َوَجارٔظٔ یُ ٔشطٔ َوَو ِٔ و٢ُ ٓٔت٨َُِة اٟزَُّج١ٔ فٔی أَص٠ِٔطٔ َو٣َأٟطٔ َوَن ُ٘ ٥َ َي ٖٔ َوَس٠َّ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ُة َواِِل٣َِزُ بٔا َٗ َس ًَلةُ َواٟؼَّ َیا٦ُ َواٟؼَّ

 َٓ ا٢َ  َٗ َِٟبَِحٔ  ٤َِؤد ا َٛ ًَّٟٔی َت٤ُوُد  ٤ََّا أُرٔیُس ا َِٟیَص َصَذا أُرٔیُس إ٧ٔ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ٨ِ٤ُِٟرَکٔ  ٩ًَِ ا َضا یَا أ٣َْٔرَ َوا٨َِّٟهُی  َٟ ََٟک َو ٠ُِت ٣َا  ُ٘

٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن إٔ٪َّ بَِی٨ََک َوبَیِ  ی أَِ٪ ََّل ا ا٢َ َذَٟٔک أرَِحَ َٗ ٠ُُِٗت ََّل ب١َِ یُٜرَِسُ  ا٢َ  َٗ َتُح  ِٔ َِٟباُب أ٦َِ ُي ُیٜرَِسُ ا َٓ ا٢َ أَ َٗ ا  ّ٘ ٠َ ِِ  ٨ََضا بَابّا ٣ُ

٥ُ٠َ أَ٪َّ زُوَ٪  ٌِ ٤َا َي َٛ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َِٟباُب  ٥ُ٠َ ٩ِ٣َ ا ٌِ َة َص١ِ کَاَ٪ ٤ًَُزُ َي َٔ ٨َ٠ِا ُٟٔحَذِي ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٙ أَبَّسا  ٠َ ِِ َُ ُي ثُِتطُ   ِّی َحسَّ ٔن ِی٠ََة إ ٕس ا٠َّٟ

َٟطُ  َ َشأ َٓ ٕٚ َس٠ُِط  و ٨َ٠ِا ٤َٟٔرِسُ ُ٘ َٓ َِٟباُب  َة ٩ِ٣َ ا َٔ ضٔب٨َِا أَِ٪ َنِشأ٢ََ حَُذِي َٓ ا٢َ  َٗ َُأٟیٔم  َ َِٟیَص بٔاِِل ا٢َ ٤ًَُزُ َحٔسیّثا  َ٘ َٓ   

، قیقش رمع رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب العء اوبرکبی ایب اعمفہی، انب العء، اوباعمفہی اشمع

رفاتی ےہ ہک مہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس ےھت وت اوہنں ےن اہک  م ںیم ےس وکؿ ےہ ےسج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

دحثی یسیک ےہ ںیم ےن اہک ںیم یک ونتفں ےک ابرے ںیم دحثی ز ادہ  اد ےہ ںیم ےن اہک ںیم وہں اہک وت تہب رجأت دنم ےہ افر فہ 

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت آدیم ےک رھگ فاولں افر اس ےک امؽ افر اس یک اجؿ افر 

ت رمع ریض اہلل اعتٰیل افالد افر زپفیس ںیم ہنتف ےہ افر اؿ اک افکرہ رفزے امنز دصہق یکین اک مکح رکان افر ربایئ ےس عنم رکان ںیہ وت رضح

 ہنع ےن اہک ںیم ےن اؿ اک ارادہ ںیہن ایک ہکلب ریما ارادہ فہ ےنتف ںیہ وج دنمسر یک وموجں یک رطح آںیئ ےگ ںیم ےن اہک اے اریم اوملنینم

ےن اہک  آپ وک اس ےس ایک رغض ےہ ےب کش آپ ےک افر اؿ ونتفں ےک درایمؿ اکی دنب درفازہ ےہ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

رھپ  اس درفزاے وک وتڑا اجےئ اگ  ا وھکال اجےئ اگ ںیم ےن ہک ںیہن ہکلب اےس وتڑا اجےئ اگ رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ارگ ااسی ےہ وت

 یھبک دنب ہن ایک اج ےکس اگ رافی اتہک ںیہ مہ ےن رضحت ذحہفی ےس اہک ایک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس درفازے ےک ابرے ںیم

اجےتن ےھت اوہنں ےن اہک  ی اہں فہ ایس رطح اجےتن ےھت اسیج ہک فہ لک ےک آےن ےس ےلہپ رات وک اجےتن ےھت افر ںیم ےن اؿ وک اکی 

دحثی ایبؿ یک وج طلغ ارلفا ات ےس ہن یھت رھپ مہ رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس درفازے ےک ابرے ںیم وپےنھچ ےس وخزفدہ 

 اہک  م اؿ ےس وپوھچ اوہنں ےن وپاھچ وت رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وہےئ وت مہ ےن ورسفؼ ےس

 ںیہ۔

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب العء اوبرکبی ایب اعمفہی، انب العء، اوباعمفہی اشمع، قیقش رمع رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر یک وموجں یک رطح آےن فاےل ونتفں ےک ایبؿ ںیم
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ب٩ ابی طیبہ جزیز، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، اب٩ ابی  ابی طیبہ، ابوسٌیس اطخ وٛیٍ، ًث٤ا٪ ابوبرک ب٩ :  راوی

 ٤ًز یحٌی ب٩ ًیسٰی ، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ

ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪  ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلََطخُّ  ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َس ث٨ََاو َحسَّ َجزٔیْز ح و  ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص ح و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٤ًَِٔع َحسَّ َ ٩ًَِ اِِل ُض٥ِ  ٩ُ ًٔیَسی ک٠ُُّ

٩ًَِ ا اؤیََة َوفٔی َحٔسیٔث ًٔیَسی  ٌَ ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث أَبٔی ٣ُ و٢ُ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ُ٘ َة َي َٔ ُت حَُذِي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ  ِِل

اعمفہی اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، انب ایب رمع ییحی نب ٰیسیع ، اوب

 اشمع، قیقش اؿ اانسد ےس یھب ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 نب ایب ہبیش، اوبدیعس اجش فعیک، امثعؿ نب ایب ہبیش رجری، ااحسؼ نب اربامیہ، ٰیسیع نب ویسن، انب ایب رمع ییحی نب ٰیسیع ، اوبرکب :  رافی

 اوباعمفہی اشمع، قیقش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 یک وموجں یک رطح آےن فاےل ونتفں ےک ایبؿ ںیمدنمسر 
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 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، جا٣ٍ ب٩ ابی راطس ا٤ًع، ابووائ١ ٤ًز حرضت حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ جَ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ٩ِ٣َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَُِع  َ ٍٔ ب٩ِٔ أَبٔی َرأطٕس َواِِل ا٣ٔ

ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحو َِٗتؽَّ ا ٔٔت٨َِةٔ َوا ِٟ ٩ًَِ ا ث٨َُا   یَُحسِّ

ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل  انب ایب رمع ایفسؿ، اجعم نب ایب رادش اشمع، اوبفالئ رمع رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیمہ ونتفں ےک ابرے ںیم دحثی وکؿ ایبؿ رکے اگ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔

 انب ایب رمع ایفسؿ، اجعم نب ایب رادش اشمع، اوبفالئ رمع رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دنمسر یک وموجں یک رطح آےن فاےل ونتفں ےک ایبؿ ںیم
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ اب٩ ًو٪ ٣ح٤س حرضت ج٨سب :  راوی

 َ ث ٩ًَِ ٣ُ َحسَّ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  اذٕ َحسَّ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ  َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ا٢َ ُج٨ُِسْب ٨َا ٣َُح٤َّ َٗ ا٢َ  َٗ ٕس  َح٤َّ

َِٟیِو٦َ َصاص٨َُا ز٣َٔاْئ  ٩َّ ا َٗ ُیِضَزا َٟ ٠ُِت  ُ٘ َٓ إَٔذا َرُج١ْ َجأْٟص  َٓ ًَةٔ  َِٟحَز ٠ُُِٗت بَلَی َواہللٔ ٔجئُِت یَِو٦َ ا ا٢َ َذاَک اٟزَُّج١ُ لَِکَّ َواہللٔ  َ٘ َٓ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ََٟحٔسیُث َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُّط  ا٢َ لَِکَّ َواہللٔ إ٧ٔ َٗ ٠ُُِٗت بَلَی َواہللٔ  ا٢َ لَِکَّ َواہللٔ  َِٟح٠ٔیُص َٗ ٠ُُِٗت بٔئَِص ا ث٨َٔیطٔ   َوَس٥ََّ٠ َحسَّ

ُ  لٔی أ٧ََِت ٨ِ٣ُُذ  ًَل َت٨َِضانٔی ث َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َتطُ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َُٔک َو ٔ ىٔی أَُخاٟ ٌُ ٔ َتِش٤َ َِٟیِو٦ ٠ُُِٗت ٣َا صََذا ا  َّ٥

ةُ  َٔ إَٔذا اٟزَُّج١ُ حَُذِي َٓ ٠َِیطٔ َوأَِسأَُُٟط  ًَ َب٠ُِت  ِٗ َ أ َٓ ُب  ـَ َِ ِٟ  ا

 اعمذ انب توؿ دمحم رضحت دنجب ےس رفاتی ےہ ہک رجہع فاہعق ےک دؿ آ ا اھت رجہع وکہف ںیم اکی دمحم نب ینثم، دمحم نب اح م، اعمذ نب

ہگج ےہ اہجں وکہف فاےل رضحت دیعس نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ڑلےن ےک ےئل عمج وہےئ ےھت بج اںیہن رضحت امثعؿ ےن 

وت ںیم ےن اہک آج ےک دؿ وت اہیں تہب وخرنسیی وہیگ وت اس آدیم ےن اہک اہلل یک وکہف اک احمک انب رک اجیھب اھت فاہں اکی آدیم اھٹیب وہا اھت 

مسق  مسق ںیہن ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ویکں ہن وہیگ اس ےن اہک اہلل یک مسق رہزگ ںیہن ںیم ےن اہک اہلل یک مسق ہن وہیگ اس ےن اہک اہلل یک

ہیلع فملس ےن ےھجم ایبؿ یک یھت ںیم ےن اہک وت ریمے ےئل ربا مہ نیشن ےہ  رہزگ ںیہن ویکہکن ر اؽ اہلل یک دحثی ےہ وج آپ یلص اہلل

ںیم ریتی اخمتفل رک راہ وہں احالہکن وت یھب ر اؽ اہلل ےس اس ابرے ںیم دحثی نس  اک ےہ رگم  آج ےس اس ےئل ہک وت اتنس ےہ



 

 

رغلض ںیم ےن اس یک رطػ وتمہج وہ رک اس ےس اخمتفل رکےن ےس وت ےن ےھجم عنم ویکں ںیہن ایک رھپ ںیم ےن اہک ہی ایک بضغ ےہ ا

 دحثی ولعمؾ رکان اچیہ وت فہ آدیم رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےھت۔

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اح م، اعمذ نب اعمذ انب توؿ دمحم رضحت دنجب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم
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 یس، يٌ٘وب ًبساٟزح٩٤ ٗاری سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ طٔ 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  َٓیُ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ  تَت١ُٔ ا٨َّٟاُض  ِ٘ ٩ًَِ َجَب١ٕ ٩ِ٣ٔ َذصَٕب َي اُت  ِٟرُفَ َّی یَِحرٔسَ ا ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ َت١ُ طٔ َوَس٥ََّ٠  ِ٘

َّٟٔذی أ٧َِحُو وُ٪ أ٧ََا ا ُٛ ِّی أَ ل ٌَ َٟ و٢ُ ک١ُُّ َرُج١ٕ ٨ِ٣ُٔض٥ِ  ُ٘ وَ٪ َوَي ٌُ ْة َوتِٔش ٌَ  ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ٔائَٕة تِٔش

، ، وقعیب دبعارلنمح اقری لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ماتم ہبیتق نب دیعس

اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑے  لک آےئ سج رپ ولوگں اک لتق فاتقؽ وہاگ افر رہ  ا ںیم ےس اننونے 

 رہ آدیم ےہک اگ اشدی ںیم یہ فہ وہں ےسج اجنت احلص وہیگ افر ہی زخاہن ریمے ہضبق ںیم رہ آدیم لتق ےئک اجںیئ ےگ افر اؿ ںیم ےس

 اجےئ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب دبعارلنمح اقری لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2776    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ا٣یہ ب٩ بشلا٦ یزیس ب٩ زریٍ روح سہی١ :  راوی

ث٨ََا  ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ َحسَّ ثَىٔی أ٣َُیَّ ا٢َ أَبٔی إِٔ٪ َرأَیَِتطُ و َحسَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَوُظ َوَزاَز  ث٨ََا َرِوْح  ٍٕ َحسَّ َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ



 

 

ب٨ََّطُ  ًَل َتِْقَ َٓ 

اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع رفح لیہس اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل لیہس یک اس دنس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک 

 ریمے فادل ےن اہک ارگ وت اےس دھکی ےل وت اس ےک رقبی ہن اجان۔

 اہیم نب اطسبؾ سیدی نب زر،ع رفح لیہس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم

     2777    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابو٣شٌوز سہ١ ب٩ ًث٤ا٪ ً٘بہ ب٩ خاٟس سٜونی ًبیساہلل ب٩ خبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤ حٔؽ ب٩ ًاػ٥، حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕ َسِض١ُ ب٩ُِ ًُ  وز ٌُ ث٨ََا أَبُو ٣َِش ٩ًَِ َحسَّ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ٩ًَِ ُخبَِیٔب ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ  ُٜونٔیُّ  َبُة ب٩ُِ َخأٟٕس اٟشَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ِث٤َاَ٪ َحسَّ

اُت أَ  ِٟرُفَ ٥َ یُؤطُک ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَأػ٥ٕ  ٔؽ ب٩ِٔ  ِٔ ٕ ٩ِ٣ٔ َذَصٕب  ِ٪ یَِحرٔسَ َح ٨ِز َٛ  ٩ًَِ

ًَل َیأُِخِذ ٨ِ٣ٔطُ َطِیّئا َٓ ُظ  ٩ِ٤َ َحرَضَ َٓ 

اوبوعسمد لہس نب امثعؿ ہبقع نب اخدل وکسین دیبع اہلل نب ت بی نب دبعارلنمح صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 اک اکی زخاہن ےلکن اگ سپ وج اس فتق وموجد وہ فہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا رقنعبی در اےئ رفات ےس  اےن

 اس ںیم ےس ھچک یھب ہن ےل۔

اوبوعسمد لہس نب امثعؿ ہبقع نب اخدل وکسین دیبعاہلل نب ت بی نب دبعارلنمح صفح نب اعمص، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2778    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سہ١ ب٩ ًث٤ا٪ ً٘بہ ب٩ خاٟس ًبیساہلل ابی ز٧از ًبساٟزح٩٤ اْعد حرضت :  راوی



 

 

ِبٔس اٟزَّ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ  َبُة ب٩ُِ خأٟٕس  ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا َسِض١ُ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ِح٩ٔ٤َ اِِلَِْعَ

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَل َیأُِخِذ ٨ِ٣ُٔط َطِیّئاَٗ َٓ ُظ  ٩ِ٤َ َحرَضَ َٓ ٩ًَِ َجَب١ٕ ٩ِ٣ٔ ذََصٕب  اُت أَِ٪ َیِحرٔسَ  ِٟرُفَ  ٥َ یُؤطُک ا

لہس نب امثعؿ ہبقع نب اخدل دیبع اہلل ایب زاند دبعارلنمح ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

 ات ےس  اےن اک اکی اہپڑ ےلکن اگ سپ وج یھب اس فتق وموجد وہ فہ اس ںیم ےس ھچک یھب ہن ےل۔اراشد رفام ا رقنعبی در اےئ رف

 لہس نب امثعؿ ہبقع نب اخدل دیبعاہلل ایب زاند دبعارلنمح ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2779    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی س٠امی٪ ب٩ يشار ابوکا١٣ ٓـی١ ب٩ حشْن ابو٩ٌ٣ رٗاشی ابی ٩ٌ٣ خاٟس ب٩ حارث، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف ا :  راوی

 حرضت ًبساہلل ب٩ حارث رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٧و١ٓ

ث٨ََا َخا اََّل َحسَّ َٗ  ٩ٕ ٌِ ُى ِٔلَبٔی ٣َ ِٔ أشیُّ َوا٠َّٟ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ِی١ُ ب٩ُِ حَُشِْٕن َوأَبُو ٣َ ـَ ُٓ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ِبُس َحسَّ ًَ ث٨ََا  َِٟحارٔٔث َحسَّ ُٟٔس ب٩ُِ ا

رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ٍَ ا ا ٣َ ّٔ ٔ ٨ُِت َواٗ ُٛ ا٢َ  َٗ  ١ٕ َٓ َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ ٧َِو ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ َيَشإر  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ أُبَیِّ ب٩ِٔ أَِخبََرنٔی أَبٔی 

 ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ُُِٗت أََج١ِ  ٧َِیا  ُُٗض٥ِ فٔی ك٠ََٔب اٟسُّ ٨ًَِا ّة أَ َٔ ٔ ا٢َ ََّل َیزَا٢ُ ا٨َّٟاُض ٣ُِدَت٠ َ٘ َٓ ٕب  ٌِ ٠َِیطٔ َٛ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل

یَ  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ٍَ بٔطٔ ا٨َّٟاُض َساُروا إ إَٔذا َس٤ٔ َٓ ٩ًَِ َجَب١ٕ ٩ِ٣ٔ ذََصٕب  اُت أَِ٪ َیِحرٔسَ  ِٟرُفَ و٢ُ یُؤطُک ا ُ٘ ٥َ َي ٨َا َوَس٠َّ ِٛ َٟئ٩ِٔ َتَز و٢ُ ٩ِ٣َ ٨ًَِٔسُظ  ُ٘

َٟیُِذَصبَنَّ بٔطٔ ک٠ُِّ  ا٢َ أَبُو کَا١ٕ٣ٔ فٔی ا٨َّٟاَض َیأُِخُذوَ٪ ٨ِ٣ُٔط  َٗ وَ٪  ٌُ ْة َوتِٔش ٌَ َت١ُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ٔائَٕة تِٔش ِ٘ ُی َٓ ٠َِیطٔ  ًَ تَت٠ُٔوَ٪  ِ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ طٔ 

اَ٪  ٕب فٔی ه١ِّٔ أُُج٥ٔ َحشَّ ٌِ َٛ ُت أ٧ََا َوأُبَیُّ ب٩ُِ  ِٔ َٗ ا٢َ َو َٗ  َحٔسیثٔطٔ 

 رفعج ایب امیلسؿ نب اسیر رضحت دبعاہلل نب احرث اوباکلم لیضف نب نیسح اوبنعم راقیش ایب نعم اخدل نب احرث، دبعادیمحل نب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ایب نب بعک ےک اسھت ڑھکا وہا اھت وت اوہنں ےن اہک ہشیمہ ولوگں یک رگدںین 

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  داین ےک بلط رکےن ںیم اکی دفرسے ےس االتخػ رکیت رںیہ یگ ںیم ےن اہک  ی اہں اوہنں ےن اہک ںیم ےن

فملس وک رفامےت وہےئ انس ےہ ہک رقنعبی در اےئ رفات ےس  اےن اک اکی اہپڑ ربآدم وہاگ بج ولگ اس ےک ابرے ںیم ںینس ےگ وت 

اس یک رطػ رفاہن وہں ےگ سپ وج ولگ اس ےک اپس وہں ےگ فہ ںیہک ےگ ارگ مہ ےن ولوگں وک وھچڑ د ا وت فہ اس ےس اسرے اک 

ںیئ ےگ رھپ فہ اس رپ لتق ف اتقؽ رکںی ےگ سپ رہ  ا ںیم ےس اننونے آدیم لتق ےئک اجںیئ ےگ اوباکلم ےن اس دحثی اسرا ےل اج



 

 

 ےک ابرے ںیم اہک ہک ںیم افر ایب نب بعک اسحؿ ےک ہعلق ےک اسہی ںیم ڑھکے وہےئ ےھت۔

نب رفعج ایب امیلسؿ نب اسیر رضحت دبعاہلل نب اوباکلم لیضف نب نیسح اوبنعم راقیش ایب نعم اخدل نب احرث، دبعادیمحل  :  رافی

 احرث ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ونلف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 در اےئ رفات ےس  اےن اک اہپڑ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2780    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

ًبیس ب٩ يٌیع اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًبیس یحٌی ب٩ آز٦ ب٩ سلی ا٦ خاٟس ب٩ خاٟس زہْر سہی١ ب٩ ابوػاٟح حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌٔیَع َوإِٔسَح ث٨ََا ًُبَِیُس ب٩ُِ َي َ٪ ٣َِولَی َخأٟٔس ب٩ِٔ  َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ ب٩ِٔ ُس٠َامِیَ اََّل َحسَّ َٗ بَِیٕس  ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ َوا٠َّٟ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا ُزَصِْْر  ٥َ َخأٟٕس َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت  ل ٌَ ٨َ٣َ

ِت ٣َِٔصُ إِٔرَزبََّضا َوزٔی٨َاَرَصا ٌَ أ٦ُِ ٣ُِسیََضا َوزٔی٨َاَرَصا َو٨َ٣َ ِت اٟظَّ ٌَ ٔٔیزََصا َو٨َ٣َ َٗ ُٚ زِٔرَص٤ََضا َو َزا ٌٔ ِٟ َوًُِست٥ُِ ٩ِ٣ٔ َحِیُث بََسأِت٥ُِ  ا

 ٔ ًَلَی َذٟ َِٟح٥ُ أَبٔی صَُزیَِزَة َوَز٣ُطُ َوًُِست٥ُِ ٩ِ٣ٔ َحِیُث بََسأِت٥ُِ َوًُِست٥ُِ ٩ِ٣ٔ َحِیُث بََسأِت٥ُِ َطضَٔس   َک 

 دیبع نب شیعی ااحسؼ نب اربامیہ، دیبع ییحی نب آدؾ نب یلس اؾ اخدل نب اخدل زریہ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

اگ افر اشؾ اےنپ دم افر دانیر ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رعاؼ اےنپ درمہ افر زیفق وک رفک ےل 

رفک ےل اگ افر رصم اےنپ اردب افر دانیر رفک ےل اگ افر  م اہجں ےس ےلچ ےھت فںیہ ولٹ آؤ ےگ افر  م اہجں ےس ےلچ ےھت فںیہ 

 ولٹ آؤ ےگ افر اس ابت رپ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اک وگتش افر وخؿ وگاہ ےہ۔

، دیبع ییحی نب آدؾ نب یلس اؾ اخدل نب اخدل زریہ لیہس نب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دیبع نب شیعی ااحسؼ نب اربامیہ :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ ںیمہینطنطسق یک حتف افر رخفج داجؽ افر دیسان ٰیسیع انب رممی ےک زنفؽ ےک ایب

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ہینطنطسق یک حتف افر رخفج داجؽ افر دیسان ٰیسیع انب رممی ےک زنفؽ ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2781    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ہزہْر ب٩ رحب، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور س٠امی٪ ب٩ بًل٢ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

 ًَ ث٨ََا ُسَضِی١ْ  ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ ٩ِ أَبٔیطٔ 

َّی َی٨ِ  ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َِٟیض٥ِٔ َجِیْع ٩ِ٣ٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ ُد إ َیرِخُ َٓ  ٕٙ ٔ ٚٔ أَِو بَٔساب ٤ًَِا َ ز٢َٔ اٟزُّو٦ُ بٔاِِل

َّٟٔذی٩َ  َِٟت اٟزُّو٦ُ َخ٠ُّوا بَِی٨َ٨َا َوبََِْن ا ا َٗ وا  ُّٓ إَٔذا َتَؼا َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة ٩ِ٣ٔ خَٔیارٔ أَص١ِٔ اِِلَِرٔق یَِو٣َئٕٔذ  و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ ات٠ُِٔض٥ِ  َ٘  َسَبِوا ٨٣َّٔا نُ

٤ُِِٟش٤ٔ٠ُ  ًَ ا َی٨َِضز٦ُٔ ث٠ُُْث ََّل یَُتوُب اہللُ  َٓ ات٠ُٔو٧َُض٥ِ  َ٘ ُی َٓ ِّی بَِی٥ُِٜ٨َ َوبََِْن إِٔخَوا٨َٔ٧ا  َت١ُ ث٠ُُُثُض٥ِ وَ٪ ََّل َواہللٔ ََّل ٧َُدل ِ٘ ٠َِیض٥ِٔ أَبَّسا َويُ

 َ ت ِٔ َی َٓ ت٨َُوَ٪ أَبَّسا  ِٔ ٠ُُث ََّل ُي تَتُٔح اٟثُّ ِٔ َضَسأئ ٨ًَِٔس اہللٔ َوَي ١ُ اٟظُّ ـَ ِٓ ِس أَ َٗ ٨َائ٥َٔ  َِ ِٟ َتٔش٤ُوَ٪ ا ِ٘ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ َي َٓ َة  ُِٗشَل٨ِٔلی٨ٔیَّ تُٔحوَ٪ 

َیرِخُ  َٓ ٥ُِٜ فٔی أَص٠ِٔی٥ُِٜ  َٔ ِس َخ٠َ َٗ ٤َِٟٔشیَح  ِیَلاُ٪ إٔ٪َّ ا ُض٥ِ بٔاٟزَّیُِتؤ٪ إٔذِ َػاَح ٓٔیض٥ِٔ اٟظَّ َٓ وا ُسُیو ُ٘ إَٔذا َجاُؤا ٠ًََّ َٓ ُجوَ٪ َوَذَٟٔک بَاك١ْٔ 

َد  أ٦َِ ََخَ َّ  اٟظَّ َی٨ِز٢ُٔ ًٔیَسی اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ َػل َٓ ًَلةُ  َٖ إٔذِ أُٗٔی٤َِت اٟؼَّ ُٔو وَ٪ اٟؼُّ وَ٪ ٠َِٟٔ٘ٔتا٢ٔ يَُشوُّ ٌٔسُّ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ يُ ٠َِیطٔ َٓ ًَ ی اہللُ 

طُ  َٛ ٠َِو َتَز َٓ ٤َِٟأئ  ٠ِٔ٤ُِٟح فٔی ا ٤َا یَُذوُب ا َٛ ًَُسوُّ اہللٔ َذاَب  إَٔذا َرآُظ  َٓ ُض٥ِ  أ٣ََّ َٓ  ٥َ ٔ  َوَس٠َّ ُت٠ُُط اہللُ بَٔیٔسظ ِ٘ ٩ِٜٔ َي َّی یَِض٠َٔک َوَل ََّل٧َِذاَب َحً

بَتٔطٔ  ُْرٔیض٥ِٔ َز٣َُط فٔی رَحِ َٓ 

ی نب وصنمر امیلسؿ نب البؽ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

معل

زریہ نب رحب، 

رفیم اامعؼ  ا داقب ںیم ارتںی اؿ یک رطػ اؿ ےس ڑلےن ےک ےئل اکی رکشل دمہنی  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک 

رفاہن وہاگ افر فہ اؿ دونں زنیم فاولں ںیم ےس کین ولگ وہں ےگ بج فہ فص دنبی رکںی ےگ وت رفیم ںیہک ےگ ہک  م امہرے افر 

ایل ےہ مہ اؿ ےس ڑلںی ےگ املسمؿ ںیہک ےگ ںیہن  اؿ ےک درایمؿ دلخ ادنازی ہن رکف وہنجں ےن مہ ںیم ےس ھچک ولوگں وک دیقی انب

 اہلل یک مسق مہ اےنپ اھبویئں وک اہنت ہن وھچڑںی ےگ ہک  م اؿ ےس ڑلےت روہ ابآلرخ فہ اؿ ےس ڑلایئ رکںی ےگ ابآلرخ اکی اہتیئ املسمؿ

وج اہلل ےک زندکی الضف ادہشلاء وہں اھبگ اجںیئ ےگ نج یک اہلل یھبک یھب وتہب وبقؽ ہن رکے اگ افر اکی اہتیئ لتق ےئک اجںیئ ےگ 

ےگ افر اہتیئ حتف احلص رکںیل ےگ اںیہن یھبک آزامشئ ںیم ہن ڈاال اجےئ اگ سپ فہ ہینطنطسق وک حتف رکںی ےگ سج فتق فہ آسپ ںیم امؽ 

 میسقت رک رےہ وہں افر اؿ یک ولتارںی زوتیؿ ےک دروتخں ےک اسھت یکٹل وہیئ وہں یگ وت ااچکن اطیشؿ خیچ 

 

می ت

 

ئ

 

ع
رک ےہک اگ قیقحت 

 ہی ربخ ابلط وہیگ بج فہ اشؾ ںیچنہپ ےگ وت اس 

 

حیسم داجؽ اہمترے ابؽ وچبں کت چنہپ  اک ےہ فہ فاہں ےس  لک ڑھکے وہں ےگ  ںک

فتق داجؽ ےلکن اگ ایس دفراؿ ہک فہ اہجد ےک ےئل ایتری رک رےہ وہں ےگ افر وفصں وک دیساھ رکرےہ وہں ےگ ہک امنز ےک ےئل 

 یگ افر ٰیسیع نب رممی انزؽ وہں ےگ افر املسمونں یک امنز یک اامتم رکںی ےگ سپ بج اہلل اک دنمش اںیہن دےھکی اگ ااقتم یہک اجےئ

وت فہ اس رطح لھگپ اجےئ اگ سج رطح اپین ںیم  کم لھگپ اجات ےہ ارگہچ ٰیسیع اےس وھچڑ دںی ےگ بت یھب فہ لھگپ اجےئ اگ اہیں 



 

 

یل اےس ٰیسیع ےک اہوھتں ےس لتق رکاںیئ ےگ رھپ فہ ولوگں وک اس اک وخؿ اےنپ زینے رپ داھکںیئ کت ہک الہک وہ اجےئ اگ نکیل اہلل اعت

 ےگ۔

ی نب وصنمر امیلسؿ نب البؽ لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

معل

 زریہ نب رحب، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماؾ  ماتم ےک فتق رفویمں یک  ماؾ ولوگں ےس رثکت وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماؾ  ماتم ےک فتق رفویمں یک  ماؾ ولوگں ےس رثکت وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2782    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٟیث، ًبساہلل ب٩ وہب، ٟیث ب٩ سٌس حرضت ٣وسٰی ب٩ ًلی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌیب ب :  راوی

 ٌِ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ا٠َِّٟیُث ب٩ُِ َس ثَىٔی  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ثَىٔی ٣ُوَسی ب٩ُِ ًُلَٓیٕ َحسَّ ٕس َحسَّ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ أؾ َس٤ٔ ٌَ ِٟ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ ا ٔشیُّ ٨ًَِٔس  ُِْٟقَ ٤ُِِٟشَتِورٔزُ ا و٦ُ ا ُ٘ َت

ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ  ٌِ ُٗو٢ُ ٣َا َس٤ٔ ا٢َ أَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ًَِْزو أَبَِٔصِ ٣َا َت ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ثَرُ ا٨َّٟأض  ِٛ ًَُة َواٟزُّو٦ُ أَ ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟشَّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 ٔ ًُُض٥ِ إ َُّض٥ِ َِلَِح٥ُ٠َ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس ٓٔت٨َِٕة َوأرَِسَ ا إ٧ٔ ٌّ َٟدَٔؼاَّّل أَِرَب َٔک إٔ٪َّ ٓٔیض٥ِٔ  ٠َُِٗت ذَٟ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  ّة َٗ َس ٣ُٔؼیَبٕة َوأَِوَطُُٜض٥ِ ََکَّ ٌِ ّة َب َٗ ا َٓ

ْٜٕٔن َو  ةٕ َوَخِْرُص٥ُِ ٤ِٟٔٔش َس رَفَّ ٌِ ٠٤ُُِٟؤک َب ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ُه٥ٔ٠ِ ا ٌُ ٕٕ َوَخا٣َٔشْة َحَش٨َْة َج٤ٔی٠َْة َوأ٨َ٣َِ ٌٔی  یَتٔی٥ٕ َوَؿ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، دبعاہلل نب فبہ، ثیل نب دعس رضحت ومٰیس نب یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت 

 ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک ںیہ ہک وتسمرد رقیش ےن رضحت رمعف نب اعص یک وموجدیگ ںیم اہک

 ماتم اس فتق اقمئ وہیگ بج اصنری  ماؾ ولوگں ےس ز ادہ وہں ےگ وت رضحت رمعف ےن اؿ ےس اہک وغر رکف ایک  ہہ رےہ وہ اوہنں 

  وہں یگ فہ آزامشئ ےن اہک ںیم فیہ اتہک وہں وج ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس رضحت رمعف ےن اہک ارگ وت 

 

ت ب
ضل

 

د

یہی اتہک ےہ وت اؿ ںیم اچر 

ےک فتق ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ ربابد وہں ےگ افر تبیصم ےک دعب ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ دلجی اس اک ازاہل رکےن فاےل 

ںیم ےس بس ےس وہں ےگ افر ولوگں ںیم ےس نیکسم میتی افر زمکفر وہں ےگ افر اپوچنںی تلصخ اہنتی دمعہ ہی ےہ ہک فہ ولوگں 

 ز ادہ اباشوہں وک ملظ ےس رفےنک فاےل وہں ےگ۔

 دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل، دبعاہلل نب فبہ، ثیل نب دعس رضحت ومٰیس نب یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اک ایبؿ ونتفں :   ابب

  ماؾ  ماتم ےک فتق رفویمں یک  ماؾ ولوگں ےس رثکت وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2783    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساہلل ب٩ وہب، ابورشیح ًبسالرکی٥ ب٩ حارث حرضت ٣شتورز َقشی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ٠٣َ ثَىٔی رَحِ ِٟ َحسَّ ی٥ٔ ب٩َِ ا ِبَس اِلرَکٔ ًَ یِٕح أَ٪َّ  ثَىٔی أَبُو رُشَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب َحسَّ ث٨ََا  حٔیٔيیُّ َحسَّ ثَُط أَ٪َّ ُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ َحارٔٔث َحسَّ

 ُ٘ و٢ُ َت ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔشیَّ  ُِْٟقَ ٤ُِِٟشَتِورَٔز ا َّ ا َب٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ثَرُ ا٨َّٟأض  ِٛ ُة َواٟزُّو٦ُ أَ ًَ ا و٦ُ اٟشَّ

٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ وَُٟضا  ُ٘ ََّک َت ٨َِک أ٧َ ًَ ًَّٟٔی تُِذََکُ  ٔ اِِلََحازٔیُث ا ا٢َ ٣َا َصٔذظ َ٘ َٓ أؾ  ٌَ ِٟ ٤ًََِزو ب٩َِ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َذَٟٔک  َّی اہللُ  َػل

٠ُُِٗت  ٤ُِِٟشَتِورٔزُ  َُٟط ا ا٢َ  َ٘ َُّض٥ِ َٓ ٠َُِٗت َذَٟٔک إ٧ٔ َٟئ٩ِٔ  ٤ِْزو  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َّٟٔذی َس٤ٔ ا

ائٔض٥ِٔ  َٔ ٌَ  َِلَِح٥ُ٠َ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس ٓٔت٨َِٕة َوأَِجبَرُ ا٨َّٟأض ٨ًَِٔس ٣ُٔؼیَبٕة َوَخِْرُ ا٨َّٟأض ٤ََٟٔشاٛٔی٨ٔض٥ِٔ َوُؿ

 ییحی، دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی دبعارکلمی نب احرث رضحت وتسمرد رقیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رحہلم نب

ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ بج اصنری بس ولوگں ےس ز ادہ وہں ےگ 

وت اوہنں ےن اہک ہی ایک ااحدثی ںیہ ںیہنج ھجت ےس ذرک ایک اجات ےہ افر  م اؿ ااحدثی وک ر اؽ ہی ربخ بج رضحت رمعف نب اعص وک یچنہپ 

 اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت وہ وت وتسمرد ےن اؿ ےس اہک ںیم ےن فیہ اہک ےہ وج ر اؽ اہلل ےس انس وت رمعف ےن اہک ارگ وت ےن

 ےس ز ادہ ربابد وہں ےگ افر تبیصم ےک دعب ولوگں ںیم ےس دلج درتس وہےن ہی اہک ےہ وت ونس فہ آزامشئ ےک فتق ولوگں ںیم

 فاےل وہں ےگ افر اےنپ اسمنیک افر زمکفرفں ےک ےئل ولوگں ںیم ےس رتہب وہں ےگ۔

 رحہلم نب ییحی، دبعاہلل نب فبہ، اوبرشحی دبعارکلمی نب احرث رضحت وتسمرد رقیش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رخفج داجؽ ےک فتق رفویمں ےک لتق یک رثکت ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رخفج داجؽ ےک فتق رفویمں ےک لتق یک رثکت ےک ایبؿ ںیم

     2784    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ ًلی ب٩ ححز اب٩ ٠ًیہ، اب٩ ححزاس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب ح٤یس ب٩ ہًل٢ ابوٗتازہ، ًسوی  :  راوی



 

 

 يشْر ب٩ جابز،

 ٕ ُى َّٔلب٩ِٔ حُِحز ِٔ َة َوا٠َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ ص٤َُا  ٕ لِٔکَ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ  َحسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ َحسَّ

ا٢َ َصاَجِت رٔیْح َح٤َِزاءُ  َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ َجابٔز ٩ًَِ يَُشِْر َسؤیِّ  ٌَ ِٟ َتاَزَة ا َٗ ٩ًَِ أَبٔی  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  َِٟیَص أَیُّوَب  َحاَء َرُج١ْ  َٓ ٔة  َٓ  بٔاِلُٜو

ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ َْرى إَّٔلَّ یَا  ُط صٔحِّ َش٥َ َٟ ِ٘ َّی ََّل ُي و٦ُ َحً ُ٘ ًََة ََّل َت ا ا٢َ إٔ٪َّ اٟشَّ َ٘ َٓ ّٜٔئا  َس َوکَاَ٪ ٣ُتَّ ٌَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَُة  ا ٕ َجاَءِت اٟشَّ وز ٌُ ٣َِش

 َ وَ٪ ِٔل ٌُ ًَُسوٌّ یَِح٤َ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ أ٦ِ اَصا ٧َِحَو اٟظَّ ََٜذا َو٧َحَّ ٔ َص ا٢َ بَٔیٔسظ َٗ ٨ٔی٤َٕة ث٥َُّ  َِ َح بٔ ٔ ٣َْٔراْث َوََّل ُيرِفَ ُض٥ِ أَص١ُِ ص١ِٔ اِْل َٟ  ٍُ ٔ َویَِح٤َ ِسًَل٦

 ٔ ٤ُِِٟش٠ َیِظتَرُٔن ا َٓ َِٟ٘ٔتا٢ٔ َرزَّْة َطٔسیَسْة  ٥ِ ا ُٛ ٥ِ َوَتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس َذا ٌَ ا٢َ َن َٗ ىٔی  ٌِ ٠ُُِٗت اٟزُّو٦َ َت ٍُ اِْلِٔسًَل٦ٔ  كَّة ٤َ٠ِِٟٔؤت ََّل َتزِٔج ٤ُوَ٪ رُشِ

َّی یَِحُحزَ بَِی٨َُض٥ِ  تَت٠ُٔوَ٪ َحً ِ٘ َی َٓ َُأَٟبّة  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪  إَّٔلَّ  كَُة ث٥َُّ َيِظتَرُٔن ا ِ ىَی اٟرشُّ ِٔ َُِْرُ َُأٟٕب َوَت َیفٔیُء َصُؤََّلٔء َوَصُؤََّلٔء ک١ٌُّ  َٓ ِی١ُ  ا٠َّٟ

َیفٔیُء َصُؤََّلٔء َو  َٓ ِی١ُ  َّی َیِححُزَ بَِی٨َُض٥ِ ا٠َّٟ تَت٠ُٔوَ٪ َحً ِ٘ َی َٓ ٍُ إَّٔلَّ َُأَٟبّة  كَّة ٤َ٠ِِٟٔؤت ََّل َتزِٔج ُ رُشِ كَُة َصُؤََّلٔء ک ِ ىَی اٟرشُّ ِٔ َُِْرُ َُأٟٕب َوَت  ٌّ١

َیفٔیُء صَ  َٓ َّی ی٤ُُِشوا  تَت٠ُٔوَ٪ َحً ِ٘ َی َٓ ٍُ إَّٔلَّ َُأَٟبّة  كَّة ٤َ٠ِِٟٔؤت ََّل َتزِٔج ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ رُشِ ىَی ث٥َُّ َيِظتَرُٔن ا ِٔ َُأٟٕب َوَت َُِْرُ  ُؤََّلٔء َوَصُؤََّلٔء ک١ٌُّ 

َٓإَٔذا کَاَ٪ یَِو٦ُ اٟزَّ  كَُة  ِ َت٠َّة إ٣َّٔ اٟرشُّ ِ٘ ُت٠ُوَ٪ ٣َ ِ٘ َی َٓ ٠ًََِیض٥ِٔ  بَِزَة  ١ُ اہللُ اٟسَّ ٌَ َیِح َٓ ُة أَص١ِٔ اِْلِٔسًَل٦ٔ  َِٟیض٥ِٔ َب٘ٔیَّ ٔ ٍٔ ٧ََضَس إ ٔ ا٢َ ََّل یَُزى اب َٗ ا 

ُٔضُ  ٤َا یَُد٠ِّ َٓ َی٤ُزُّ بَٔح٨ََباتٔض٥ِٔ  َٟ ائَٔز  َّی إٔ٪َّ اٟلَّ ٥ِ یَُز ٣ِٔث٠َُضا َحً َٟ ا٢َ  َٗ ا  ًَل ٣ِٔث٠َُضا َوإ٣َّٔ َٓ ازُّ ب٨َُو اِِلَٔب کَا٧ُوا ٣ٔائَّة  ٌَ َیَت َٓ َّی یرَٔخَّ ٣َِیّتا  ٥ِ َحً

بَِی٤٨ََ  َٓ اَس٥ُ  َ٘ ُح أَِو أَیُّ ٣َْٔرإث يُ َٓبٔأَیِّ ٨َُٔی٤َٕة يرُِفَ َِٟواحُٔس  وا بَٔبإِٔض صَُو  اَیحُٔسو٧َُط بَقَٔی ٨ِ٣ُٔض٥ِ إَّٔلَّ اٟزَُّج١ُ ا ٌُ َٝ إٔذِ َس٤ٔ ٔ َذٟ َٛ ص٥ُِ 

بَرُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٔ  أَ ب ِ٘ وَ٪ ٣َا فٔی أَیِٔسیض٥ِٔ َوُي ـُ ُٓ َْرِ َٓ ُض٥ِ فٔی َذَرارٔیِّض٥ِٔ  َٔ ِس َخ٠َ َٗ ا٢َ  جَّ یُذ إٔ٪َّ اٟسَّ ٔ َحاَءص٥ُِ اَٟصَّ َٓ  َٝ ٔ َة َذٟ ًَرَشَ ُثوَ٪  ٌَ َیِب َٓ ٠ُوَ٪ 

ُٖ أَِس٤َ  ِّی َِلَِْعٔ ٔن ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ّة  ٌَ َوارَٔض ك٠َٔی َِٟواَ٪ ُخُیؤٟض٥ِٔ ص٥ُِ َخِْرُ َٓ اَءص٥ُِ َوأَِس٤َاَء آبَائٔض٥ِٔ َوأَ

ا٢َ اب٩ُِ أَبٔی َط  َٗ ٔ اِِلَِرٔق یَِو٣َئٕٔذ  ًَلَى َهِضز َوارَٔض  َٓ  ٔ ٔ اِِلَِرٔق یَِو٣َئٕٔذ أَِو ٩ِ٣ٔ َخِْر ًَلَى َهِضز َوارَٔض  ٔ ب٩ِٔ َٓ ٩ًَِ أَُسِْر ِیَبَة فٔی رَٔوایَتٔطٔ 

 ٕ  َجابٔز

ہبیش یلع نب رجح انب ہیلع، انب رجحاامسلیع نب اربامیہ، اویب دیمح نب الہؽ اوباتقدہ، دعفی ریسی نب اجرب ےس رفاتی ےہ اوبرکب نب ایب 

ہک اکی دہعف وکہف ںیم رسخ آدنیھ آیئ اکی آدیم آ ا سج اک ہیکت الکؾ ہی اھت اے دبعاہلل نب وعسمد  ماتم آیئگ وت فہ دیسوہ وہ رک 

 وہےئ ےھت افر اہک ہک  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک رتہک میسقت ہن ایک اجےئ افر تمینغ ےس وخیش ہن ھٹیب ےئگ احالہکن کی اگلےئ

وہیگ رھپ اےنپ اہھت ےس کلم اشؾ یک رطػ ااشرہ رک ےک اہک ہک اس رطػ دنمش الہ امالؾ ےس ڑلےن ےک عمج وہں ےگ افر الہ امالؾ 

یکپ رماد رفیم ںیہ اوہنں ےن اہک اہں افر اس فتق تخس دشت یک گنج وہیگ افر اؿ ےس ڑلےن ےک ےئل عمج وہ اجںیئ ےگ ںیم ےن اہک آ

املسمؿ ومت رپ رشط اگلںیئ ےگ ہک فہ ہبلغ ےک ریغب فاسپ ہن ولںیٹ ےگ رھپ فہ وخب اہجد رکںی ےگ اہیں کت ہک اؿ ےک درایمؿ 



 

 

ےگ افر وکیئ اکی رگفہ اغبل ہن وہاگ افر وج رکشل ڑلایئ رات اک رپدہ احلئ وہ اجےئ اگ رھپ ہی یھب ولٹ آںیئ ےگ افر فہ یھب فاسپ آاجںیئ 

ےک ےئل آےگ ڑباھ اھت فہ ابلکل الہک افر انف وہ اجےئ اگ رھپ املسمؿ اکی افر رکشل آےگ ںیجیھب ےگ وج ومت رپ رشط اگلںیئ ےگ ہک فہ 

 فاسپ آاجںیئ ےگ افر فہ یھب ولٹ ہبلغ ےک ریغب فاسپ ہن آںیئ ےگ سپ فہ یھب گنج رکںی ےگ اہیں کت ہک اشؾ وہ اجےئ رھپ ہی یھب

 اجںیئ ےگ افر وکیئ اغبل ہن وہاگ افر وج رکشل ڑلایئ ےک ےئل آےگ ڑباھ اھت فہ الہک افر انف وہ اجےئ اگ رھپ املسمؿ اکی افر رکشل رفاہن

ں کت ہک اشؾ وہ رکںی ےگ وج ومت رپ رشط اگلںیئ ےگ ہک فہ ہبلغ احلص ےئک ریغب فاسپ ہن ولںیٹ ےگ سپ فہ یھب گنج رکںی ےگ اہی

اجےئ یگ رھپ ہی یھب فاسپ آاجںیئ ےگ افر فہ یھب ولٹ اجںیئ ےگ نکیل وکیئ یھب اغبل ہن وہاگ افر فہ رکشل الہک فانف وہ اجےئ اگ سپ بج 

وکیئ ہن  وچاھت دؿ وہاگ وت ابح  الہ امالؾ اؿ رپ ہلمح رکدںی ےگ وت اہلل اکرففں رپ تسکش طلسم رک دے اگ افر ایسی ڑلایئ وہیگ ہک فیسی

دےھکی اگ  ا اہک ہک فیسی یسک ےن دیھکی ہن وہیگ اہیں کت ہک رپدنے یھب اؿ ےک ولہپؤں ےک اپس ےس زگرںی ےگ وت فہ یھب آےگ ہن ڑبھ 

ںیکس ےگ اہیں کت ہک رمدہ وہ رک رگ زپںی ےگ افر اکی ابپ یک افالد وک امشر ایک اجےئ اگ وت فہ  ا وہں ےگ افر اؿ ںیم ےس  ااےئ اکی 

 یھب ابح  ہن رےہ اگ سپ اس احؽ ںیم سک تمینغ رپ وخیش وہیگ  ا وکؿ یس ریماث وک میسقت ایک اجےئ اگ رھپ ایس دفراؿ املسمؿ ےک وکیئ

اکی افر ڑبی آتف یک ربخ ںینس ےگ وج اس ےس یھب ڑبی وہیگ سپ اؿ ےک اپس اکی و ےنخ فاال آےئ اگ ہک داجؽ اؿ ےک دعب اؿ ےک 

یہ اےنپ اہوھتں ںیم وموجد زیچفں وک کنیھپ دںی ےگ افر اس یک رطػ وتمہج وہں اجںیئ ےگ رھپ دس ابؽ وچبں ںیم آایگ ےہ ہی ےتنس 

 اارفں اک رہافؽ دہتس رفاہن رکںی ےگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اؿ ےک انؾ افر آابؤ ادجاد ےک انؾ افر اؿ ےک 

زنیم ےس رتہبنی وسہشار وہں ےگ  ا اس دؿ فہ زنیم فاولں ںیم ےس رتہبنی وھگڑفں ےک روگنں وک اچہپاتن وہں افر فہ اس دؿ الہ 

 وسہشار وہں ےگ انب ایب ہبیش ےن اینپ رفاتی ںیم اریس نب اجرب ےس رفاتی یک ےہ۔

 اجرب،اوبرکب نب ایب ہبیش یلع نب رجح انب ہیلع، انب رجحاامسلیع نب اربامیہ، اویب دیمح نب الہؽ اوباتقدہ، دعفی ریسی نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رخفج داجؽ ےک فتق رفویمں ےک لتق یک رثکت ےک ایبؿ ںیم

     2785    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ح٤از ب٩ زیس ایوب ح٤یس ب٩ ہًل٢ ابوٗتازہ، حرضت يشْر ب٩ جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبیساِٟبر :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  ٩ًَِ أَیُّوَب  ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا َح٤َّ بَرٔیُّ َحسَّ ُِ ِٟ ُس ب٩ُِ ًُبَِیٕس ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٕ  َحسَّ ٔ ب٩ِٔ َجابٔز ٩ًَِ ُيَشِْر َتاَزَة  َٗ أَبٔی 

 ُٛ ا٢َ  َة أََت٥ُّ َوأَِطبَ َٗ ٔ َوَحٔسیُث اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ َِٟحٔسیَث ب٨َِٔحؤظ َٚ ا َضبَِّت رٔیْح َح٤َِزاُئ َوَسا َٓ وزٕ  ٌُ  ٍُ ٨ُِت ٨ًَِٔس اب٩ِٔ ٣َِش

 ر ی امحد نب زدی اویب دیمح نب الہؽ اوباتقدہ، رضحت ریسی نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم این نب 
ی

 

نع
دمحم نب دیبعا



 

 

 د ےک اپس احرض اھت ہک رسخ وہا ڈراےن فایل یلچ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ۔وعسم

 ر ی امحد نب زدی اویب دیمح نب الہؽ اوباتقدہ، رضحت ریسی نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ی

 

نع
 دمحم نب دیبعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رخفج داجؽ ےک فتق رفویمں ےک لتق یک رثکت ےک ایبؿ ںیم

     2786    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ ح٤یس اب٩ ہًل٢ ابوٗتازہ، حرضت اسْر ب٩ جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا َطیِ  َٗ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی  ىٔی اب٩َِ صًَٔل٢ٕ  ٌِ ث٨ََا ح٤َُِیْس َي ٔ َحسَّ ٤َُِِْٟٔرة ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٔ ب٩ِٔ َباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٩ًَِ أَُسِْر َتاَزَة 

َضاَجِت رٔیْح  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَِیُت ٣ََِآُ٪  وزٕ َوا ٌُ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش ٨ُِت فٔی بَِیٔت  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث اب٩ِٔ َجابٔز ٔة  َٓ َح٤َِزاُئ بٔاِلُٜو

ةَ   ٠ًَُیَّ

ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح انب الہؽ اوباتقدہ، رضحت اریس نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دبعاہلل 

 وکہف ںیم رسخ وہا یلچ ابح  دحثی انب ہیلع یک دحثی یک نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک رھگ ںیم اھت ہک رھگ رھبا وہا اھت اےنت ںیم

 رطح ےہ۔

 ابیشؿ نب رففخ امیلسؿ نب ریغمہ دیمح انب الہؽ اوباتقدہ، رضحت اریس نب اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اجؽ ےس ےلہپ املسمونں وک وتفاحت وہےن ےک ایبؿ ںیمرخفج د

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رخفج داجؽ ےس ےلہپ املسمونں وک وتفاحت وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2787    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍٓ ب٩ ًتبہٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر جابز ب٩ س٤زہ حرضت ٧ا :  راوی

٩ًَِ ٧َا ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ َحسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة  ٔ ٓ

َتَی ا٨َّٟئ  أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ َُزَِوة ٥َ فٔی  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیض٥ِٔ ثَٔیاُب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ِو٦ْ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  یَّ َػل



 

 

ا٢َ  َٗ أًْس  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ََٟ٘ٔیا٦ْ َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َُّض٥ِ  إ٧ٔ َٓ ٤َٕة  َٛ وُظ ٨ًَِٔس أَ ُ٘ َٓ َوا َٓ  ٖٔ و ٥ِ بَ  اٟؼُّ ُ٘ َٓ ٔسی ائِتٔض٥ِٔ  ِٔ َِٟت لٔی َن ا َ٘ ِی٨َُض٥ِ َٓ

ا َٗ ٤ُِت بَِی٨َُض٥ِ َوبَِی٨َُط  ُ٘ َٓ أََتِیُتُض٥ِ  َٓ ُض٥ِ  ٌَ ٠َُّط ٧َطٔیٌّ ٣َ ٌَ َٟ ٠ُُِٗت  ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َتاُٟو٧َُط  ِِ ص٩َُّ َوبَِی٨َُط ََّل َي ٍَ ک٤َٔ٠َإت أًَُسُّ ِٔٔوُت ٨ِ٣ُٔط أَِربَ َح َٓ  ٢َ

 ُ َتُحَضا اہللُ ث ِٔ َی َٓ َزٔب  ٌَ ِٟ زُوَ٪ َجزٔیَزَة ا ِِ ا٢َ َت َٗ زُوَ٪ فٔی یَٔسی  ِِ َتُحَضا اہللُ ث٥َُّ َت ِٔ َی َٓ زُوَ٪ اٟزُّو٦َ  ِِ َتُحَضا اہللُ ث٥َُّ َت ِٔ َی َٓ ارَٔض  َٓ  َّ٥

َتَح اٟزُّو٦ُ  ِٔ َّی ُت ُد َحً ا٢َ َیرِخُ جَّ ٍْ یَا َجابٔزُ ََّل ٧ََزی اٟسَّ ٔ ا٢َ ٧َآ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َتُحطُ اہللُ  ِٔ َی َٓ ا٢َ  جَّ  اٟسَّ

 اجرب نب رمسہ رضحت انعف نب ہبتع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعاکلمل نب ریمع

رمہاہ اکی زغفہ ںیم رشکی ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم رغمب یک رطػ ےس اکی وقؾ آیئ نج رپ دیفس افین ڑپکے 

ڑھکے وہےئ ےھت افر ر اؽ اہلل رشتفی رفام ےھت ےھجم ریمے دؽ  ےھت افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی ےلیٹ ےک اپس ےلم فہ

 ےن اہک ہک وت یھب اؿ ےک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک درایمؿ اج رک ڑھکا وہ ہک ںیہک فہ دوھہک ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رپ ہلمح یہ

رک رےہ وہں رہب احؽ رھپ ںیم اؿ ےک اپس آ ا افر آپ ہن رکدںی رھپ ںیم ےن اہک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فملس اؿ ےس وکیئ راز یک ابت 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک افر اؿ ےک درایمؿ ڑھکا وہایگ افر ایس دفراؿ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اچر املکت  اد ےئک ںیہنج 

 اس ںیم حتف اطع رفامےئ اگ رھپ  م الہ ںیم ےن اےنپ اہوھتں رپ امشر رکایل آپ ےن رفام ا  م زجریة رعب ںیم اہجد رکف ےگ اہلل اعتیل ںیہمت

افرس ےس گنج رکف ےگ اؿ رپ یھب اہلل ںیہمت حتف اطع رفامںیئ ےگ رھپ  م رفؾ ےس اہجد رکف ےگ افر اہلل اعتیل اس رپ یھب ںیہمت حتف اطع 

اجرب رھپ مہ رفؾ یک حتف ےس ےلہپ وت رفامںیئ ےگ رھپ  م داجؽ ےس گنج رکف ےگ اس رپ یھب اہلل ںیہمت حتف اطع رکںی ےگ وت انعف ےن اہک اے 

 داجؽ وک ہن دںیھکی ےگ۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، دبعاکلمل نب ریمع اجرب نب رمسہ رضحت انعف نب ہبتع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماتم ےس ےلہپ یک العامت ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےس ےلہپ یک العامت ےک ایبؿ ںیم

     2788    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوخیث٤ہ زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ابی ٤ًز ٣کی زہْر اسحاٚ سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوكٔی١ حرضت  :  راوی

 ب٩ اسیس ُٔاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ 



 

 

 ٔ ُى ٟ ِٔ ِّیُّ َوا٠َّٟ ٤َِٟک ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا أَبُو َخِیَث٤ََة ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ زَُصِْر

 ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس أ٪ َحسَّ ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ  اِْلََخَ ٠ََّ ا٢َ اك َٗ ارٔیِّ  َٔ ِِٟٔ َة ب٩ِٔ أَٔسیٕس ا َٔ ٩ًَِ حَُذِي ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ َّازٔ  ز َ٘ ِٟ إت ا رُفَ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ًََة  ا اُٟوا ٧َِذَُکُ اٟشَّ َٗ وَ٪  ا٢َ ٣َا َتَذاََکُ َ٘ َٓ ٠َِی٨َا َو٧َِح٩ُ ٧ََتَذاََکُ  ًَ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  وَػل ُ٘ ٩َِٟ َت ََّضا  َّی َتَزِوَ٪ ٧ ٦َ َحً

زٔبَٔضا َو٧ُزُو٢َ ًٔیَسی ِِ ٤ِٔص ٩ِ٣ٔ ٣َ ََ اٟظَّ ابََّة َوك٠ُُو ا٢َ َواٟسَّ جَّ َخاَ٪ َواٟسَّ ََٓذََکَ اٟسُّ ًَرِشَ آیَإت  ِب٠ََضا  َّی اہللُ  َٗ اب٩ِٔ ٣َزِی٥ََ َػل

٤َِٟرِشٔ  ْٕ بٔا ٖٕ َخِش ٥َ َوَیأَُجوَد َو٣َأُِجوَد َوثًََلثََة ُخُشو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َزٔب َوآَٔخُ َذَٟٔک ًَ ٌَ ِٟ ْٕ بَٔحزٔیَزةٔ ا زٔٔب َوَخِش ِِ ٤َ ِٟ ْٕ بٔا ٚٔ َوَخِش

ص٥ِٔ  ٔلَی ٣َِحرَشٔ زُ ا٨َّٟاَض إ َِٟی٩ٔ٤َ َترِطُ ُد ٩ِ٣ٔ ا  ٧َاْر َترِخُ

ہنع نب  اوبہمثیخ زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع یکم زریہ ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، اوبلیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل

ادیس افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اپس یبن یلص اہلل ہیلع فملس رشتفی الےئ افر مہ ابمہ وگتفگ رک رےہ ےھت وت 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م سک ابت اک ذترکہ رک رےہ وہ اوہنں ےن رعض ایک مہ  ماتم اک ذترکہ رک رےہ ںیہ آپ یلص اہلل 

 االرض  ارج ےک ہیلع فملس

 

ة
ب 
 ےن رفام ا فہ رہزگ اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک  م اس ےس ےلہپ دس العامت دھکی ولےگ رھپ دوھںیئ داجؽ دا

و ں ےک دےنسنھ اکی دانسنھ رشمؼ ںیم 
ہ گ
خ 

رغمب ےس ولطع وہےن افر دیسان ٰیسیع نب رممی ےک انزؽ وہےن افر  اوجج فاموجج افر نیت 

 دانسنھ زجریہ ارعلب ںیم وہےن افر آرخ ںیم نمی ےس آگ ےنلکن اک ذرک رفام ا وج ولوگں وک عمج وہےن یک افر اکی دانسنھ رغمب ںیم اکی

 ہگج یک رطػ ےل اجےئ یگ۔

اوبہمثیخ زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، انب ایب رمع یکم زریہ ااحسؼ ایفسؿ نب ہنییع، اوبلیفط رضحت ذحہفی ریض اہلل  :  رافی

 افغری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اعتٰیل ہنع نب ادیس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےس ےلہپ یک العامت ےک ایبؿ ںیم

     2789    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ٌاذ ٨ًبری ابوطٌبہ، ابی كٔی١ حرضت ابورسیحہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حذئہ ب٩ اسیس ًبیساہلل ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَ  زَّازٔ  َ٘ ِٟ إت ا ٩ًَِ رُفَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ َة َحسَّ َٔ یَحَة حَُذِي ٩ًَِ أَبٔی رَسٔ ِی١ٔ  َٔ بٔی اٟلُّ

َٓ ب٩ِٔ  َِٟی٨َا  ٔ ٍَ إ ٠ََّ َٓاك ١َ ٨ِ٣ُٔط  َٔ ٕة َو٧َِح٩ُ أَِس َٓ ٥َ فٔی ُُغِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ٨َ٠ُِٗا أَٔسیٕس  وَ٪  ا٢َ ٣َا َتِذَُکُ َ٘

ٚٔ َوَخ  ٤َِٟرِشٔ ْٕ بٔا ًَرِشُ آیَإت َخِش َّی َتُٜوَ٪  ًََة ََّل َتُٜوُ٪ َحً ا ا٢َ إٔ٪َّ اٟشَّ َٗ ًََة  ا زَٔب اٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ ا ْٕ فٔی َجزٔیَزة زٔٔب َوَخِش ِِ ٤َِٟ ْٕ بٔا ِش



 

 

ُد  زٔبَٔضا َو٧َاْر َترِخُ ِِ ٤ِٔص ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ ا٢ُ َوَزابَُّة اِِلَِرٔق َوَیأُِجوُد َو٣َأُِجوُد َوك٠ُُو جَّ َخاُ٪ َواٟسَّ ًََسٕ٪ َتزَِح١ُ  َواٟسُّ  ٔ َزة ٌِ ُٗ  ٩ِ٣ٔ

 ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ثَىٔی  َبُة َوَحسَّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ َّی اہللُ ا٨َّٟاَض  َٔک ََّل یَِذَُکُ ا٨َّٟٔيیَّ َػل یَحَة ٣ِٔث١َ ذَٟ ٩ًَِ أَبٔی رَسٔ ِی١ٔ  َٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟلُّ  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ُِ ُر زٔیز

ا َٗ ٥َ و  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ةٔ ٧ُزُو٢ُ ًٔیَسی اب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ َػل ارٔشَ ٌَ ِٟ ا٢َ أََحُسص٤َُا فٔی ا َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و  رٔیْح ت٠ُِقٔی ا٨َّٟاَض فٔی ٢َ اِْلََخُ َو ًَ

َِٟبَِحٔ   ا

دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی اوبہبعش، ایب لیفط رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ذحہفی نب ادیس ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع 

ام ا  م سک زیچ اک ذرک رک فملس اکی  رمہ ںیم ےھت افر مہ آپ ےس ےچی ےھت سپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس امہری رطػ رشتفی الےئ وت رف

رےہ وہ مہ ےن رعض ایک  ماتم اک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم اس فتق کت ہن آےئ یگ بج کت دس العامت وپری ہن 

 االرض  اوجج اموج

 

ة
ب 
ج وہاجںیئ یگ رشمؼ ںیم دانسنھ افر رغمب ںیم دانسنھ افر اکی دانسنھ زجریہ ارعلب ںیم وہاگ افر دوھاں داجؽ دا

 ارج اک رغمب ےس ولطع وہان افر آگ وج دعؿ ےک انکرے ےس ےلکن یگ وج ولوگں وک اہکن رک ےل اجےئ یگ دفرسی دنس ذرک یک ےہ 

اس ںیم ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ نکیل اس ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک ذرک ںیہن افر اؿ ںیم ےس اکی ےن د اںی العتم ےک 

 می اک زنفؽ ےہ افر دفرسے ےن اہک فہ آدنیھ ےہ وج ولوگں وک دنمسر ںیم ڈاؽ دے یگ۔ابرے ںیم اہک ہک فہ ٰیسیع نب رم

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی اوبہبعش، ایب لیفط رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ذحہفی نب ادیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےس ےلہپ یک العامت ےک ایبؿ ںیم

     2790    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف طٌبہ، ابوكٔی١ حرضت ابورسیحہ :  راوی

ىٔی  ٌِ ْس َي ث٨ََا ٣َُح٤َّ إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ُث  ِی١ٔ یَُحسِّ َٔ ُت أَبَا اٟلُّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ رُفَإت  َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ اب٩َِ َج

ُث َوَس  ٕة َو٧َِح٩ُ َتِحَتَضا ٧ََتَحسَّ َٓ ٥َ فٔی ُُغِ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ کَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ یَحَة  ا٢َ أَبٔی رَسٔ َٗ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َٚ ا ا

ثَىٔی َرجُ ُط  َبُة َوَحسَّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ اُٟوا  َٗ ُض٥ِ َحِیُث  ٌَ ُض٥ِ إَٔذا ٧َزَُٟوا َوَت٘ٔی١ُ ٣َ ٌَ ا٢َ َت٨ِز٢ُٔ ٣َ َٗ َبُة َوأَِحٔشبُُط  ٩ًَِ أَبٔی ٌِ َِٟحٔسیَث  ١ْ َصَذا ا

ا٢َ أََحُس َصَذی٩ِٔ اٟزَُّج٠َِْٔن ٧ُزُو٢ُ ًٔیَس  َٗ ُط  ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ یَحَة َو ٩ًَِ أَبٔی رَسٔ ِی١ٔ  َٔ َِٟبَِحٔ اٟلُّ ا٢َ اِْلََخُ رٔیْح ت٠ُِ٘ٔیض٥ِٔ فٔی ا َٗ  ی اب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ و 

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ہبعش، اوبلیفط رضحت اوبرسہحی ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی  رمہ ںیم ےھت افر مہ 

ےن اہک ریما امگؿ ےہ ہک اوہنں ےن اہک آگ ولوگں ےک اس ےک ےچی وگتفگ رک رےہ ےھت ابح  دحثی ایس رطح ےہ سک ے زگر یکچ ہبعش 



 

 

اسھت اسھت رےہ یگ اہجں فہ ارتںی ےگ آگ یھب فںیہ ارت اجےئ ایگ افر بج فہ ولیقہل رکںی ےگ وت آگ یھب فںیہ وہیگ اہجں فہ ولیقہل 

 رموفع وہان رفاتی ںیہن رکںی ےگ ہبعش ےن اہک اکی آدیم ےن ھجم ےس ہی دحثی اوب لیفط ےک فاہطس ےس اوبرسہحی ےس لقن یک نکیل

 ایک اؿ ںیم ےس اکی آدیم ےن رضحت ٰیسیع نب رممی اک زنفؽ افر دفرسے ےن آدنیھ اک ذرک ایک وج اںیہن دنمس ںیم ڈاؽ دے یگ۔

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج ہبعش، اوبلیفط رضحت اوبرسہحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےس ےلہپ یک العامت ےک ایبؿ ںیم

     2791    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابون٤ٌا٪ ح٥ٜ ب٩ ًبساہلل ًحلی طٌبہ، رفاب ابوكٔی١ حرضت ابورسیحہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ً :  راوی

ث٨ََا ُط  ٌِٔحلٔیُّ َحسَّ ِٟ ًَِبسٔ اہللٔ ا ٥َُٜ ب٩ُِ  َِٟح ٤َأ٪ ا ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ُت أَبَا َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ إت  ٩ًَِ رُفَ َبُة  ٌِ

٠َِی٨َا ًَ  َٖ أرَِشَ َٓ ُث  ٨َّا ٧ََتَحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ یَحَة  ٩ًَِ أَبٔی رَسٔ ُث  ِی١ٔ یَُحسِّ َٔ ٕ  اٟلُّ اذ ٌَ ٔ َحٔسیٔث ٣ُ ٥َ ب٨َِٔحو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 ًَ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٥َُٜ ب٩ُِ  َِٟح ٤َأ٪ ا ٌِ ث٨ََا أَبُو ا٨ُّٟ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ رَفٕ و  ٌِ ٩ًَِ أَبٔی َواب٩ِٔ َج  ٍٕ ِی َٓ ٔ ب٩ِٔ ُر زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا  ٩ِ

یِ  َٔ ِبُس اٟلُّ ًَ طُ  ٌِ َٓ ٥ِ َیزِ َٟ َبُة َو ٌِ ا٢َ ُط َٗ ةُ ٧ُزُو٢ُ ًٔیَسی اب٩ِٔ ٣َزَِی٥َ  ارٔشَ ٌَ ِٟ ا٢َ َوا َٗ  ٔ یَحَة ب٨َِٔحؤظ ٩ًَِ أَبٔی رَسٔ  ١ٔ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ  ا

رک  دمحم نب ینثم، اوبامعنؿ مکح نب دبعاہلل یلجع ہبعش، رفاب اوبلیفط رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ وگتفگ

رےہ ےھت ہک ااچکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ اھجکن رک داھکی ابح  دحثی زگر یکچ اہتبل د اںی العتم اس ںیم ٰیسیع نب 

 رممی اک زنفؽ ذموکر ےہ افر وقبؽ ہبعش دبعازعلسی این ےس رموفع رفاتی ںیہن ایک۔

 رفاب اوبلیفط رضحت اوبرسہحی ریض اہلل اعتٰیل ہنع دمحم نب ینثم، اوبامعنؿ مکح نب دبعاہلل یلجع ہبعش، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زنیم اجحز ےس آگ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وہےن ےک ایبؿ ںیم زنیم اجحز ےس آگ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن

     2792    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب اب٩ ٣شیب ا٪ زو٧وں اس٨از سے ب٬ی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 َ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخب ثَىٔی رَحِ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة أَِخبََرُظ أَ٪َّ َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی اب٩ُِ ا َرنٔی یُو٧ُُص 

ث٨ََ  ِیٔب ب٩ِٔ ا٠َِّٟیٔث َحسَّ ٌَ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ ُط ًَِبُس ا ثَىٔی  ا٢َ ح و َحسَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ی َحسَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٩ًَِ َجسِّ ثَىٔی ا أَبٔی 

ٔب أَِخبََرنٔی أَبُو صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ  ٤َُِٟشیَّ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أ٧َ ِی١ُ ب٩ُِ َخأٟٕس  َ٘ ا٢َ ًُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ   َػل

 ًِ یُئ أَ ـٔ ِٟٔحَحازٔ ُت َد ٧َاْر ٩ِ٣ٔ أَِرٔق ا َّی َترِخُ ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ یََّل َت َٚ اِْلٔب١ٔٔ بٔبَُِصَ  ٨َا

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی اؿ دفونں اانسد ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ 

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا زنیمِ اجحز ےس آگ ےنلکن کت  ماتم اقمئ ہن وہیگ وج ہک رصبی ےک افوٹنں یک

 رگدونں وک رفنش رک دے یگ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی اؿ دفونں اانسد ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر اس یک امعروتں ےک ایبؿ ںیم ماتم ےس ےلہپ دمہنی ںیم وکستن 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےس ےلہپ دمہنی ںیم وکستن افر اس یک امعروتں ےک ایبؿ ںیم

     2793    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس اسوز ب٩ ًا٣ز زہْر سہی١ اب٩ ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  ث٨ََا ُزَصِْْر  ٕ َحسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا اِِلَِسَوزُ ب٩ُِ  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  بٔیطٔ 

٤ََِٟشا٩ُٔٛ إَٔصاَب أَ  ُّ ا ٥َ َتِب٠ُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٥َِٜ َذَٟٔک ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٠ُُِٗت ُٟٔشَضِی١ٕ  ا٢َ ُزَصِْْر  َٗ ِو َیَضاَب 

َذا ٣ٔیًّل  َٛ َذا َو َٛ 

رمعف اندق ا اد نب اعرم زریہ لیہس انب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ماتم 

اب کت چنہپ
ِ
 اجز ےگن زریہ ےن اہک ںیم ےن اامسلیع ےس اہک ہک ہی العہق دمہنی ےس ےنتک افہلص رپ ےہ اوہنں ےن ےک رقبی رھگ ااِہب  ا ي 

 اہک اےنت اےنت لیم ےک افہلص رپ ےہ۔

 رمعف اندق ا اد نب اعرم زریہ لیہس انب اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےس ےلہپ دمہنی ںیم وکستن افر اس یک امعروتں ےک ایبؿ ںیم

     2794    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی َحسَّ ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

و ٨َُة بٔأَِ٪ ََّل ت٤ُِرَطُ َِٟیَشِت اٟشَّ ا٢َ  َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  وا َوََّل ت٨ُِبُٔت اِِلَِرُق َطِیّئااہللُ  وا َوت٤ُِرَطُ ٨َُة أَِ٪ ت٤ُِرَطُ ٩ِٜٔ اٟشَّ  ا َوَل

ہبیتق نب دیعس، ، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا طحق 

  ہک ابرش ربےس افر وخب ربےس نکیل زنیم وکیئ زیچ یھب ہن ااگےئ۔ہی ںیہن ےہ ہک ابرش ہن رباسیئ اجےئ ہکلب طحق اسیل ہی ےہ

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ یمرشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2795    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟیث، ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس ب٩ُِ ُر٣ِٕح أَِخبََر٧َا ا٠َِّٟیُث  ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِٟیْث ح و َحسَّ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٍَ َرُسو٢َ َحسَّ َُّط َس٤ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أ٧َ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ َحِیُث یَ اہللٔ َػل ِٟ ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا أَََّل إٔ٪َّ ا ِٟ و٢ُ أَََّل إٔ٪َّ ا ُ٘ ٚٔ َي ٤َِٟرِشٔ ب١ُٔ ا ِ٘ ُ٪ ٥ََّ٠ َوصَُو ٣ُِشَت ٍُ ََقِ ِل٠ُ

ِیَلا٪ٔ   اٟظَّ

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ہبیتق نب دیعس، ، ثیل، دمحم نب رحم، ثیل، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن 

فملس ےس اس احؽ ںیم انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشمؼ یک رطػ ہنم ےئک وہےئ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا آاگہ روہ 

 ہنتف اس ہگج وہاگ آاگہ روہ ہنتف اس ہگج وہاگ اہجں ےس اطیشؿ اک گنیس ولطع وہات ےہ۔



 

 

 رحم، ثیل، انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2796    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٗواریزی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ٗلا٪ یحٌی ب٩ سٌیس ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ٧آٍ  :  راوی

 حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  َوارٔیزٔیُّ َو٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ا٢َ  َحسَّ َٗ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ یَِحٌَی ا ُض٥ِ  ٌٔیٕس ک٠ُُّ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َّی ح و َحسَّ ٤َُِٟثى ب٩ُِ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ   ٍْ ٔ ثَىٔی ٧َآ ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َحسَّ ٌٔیٕس  ثَىٔی َیِحٌَی ب٩ُِ َس َوارٔیزٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ َّی اہللُ  ا ٠ًََِیطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  

ُ٪ اٟ ٍُ ََقِ ٔٔت٨َُِة َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ َحِیُث یَِل٠ُ ِٟ ٚٔ ا ٤َِٟرِشٔ ٔ ٧َِحَو ا ا٢َ بَٔیسٔظ َ٘ َٓ َؼَة  ِٔ ا٦َ ٨ًَِٔس بَأب َح َٗ  ٥َ ََٟضا ٣َزََّتِْٔن أَِو َوَس٠َّ ا َٗ ِیَلأ٪  ظَّ

ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ٌٔیٕس فٔی رَٔواَیتٔطٔ  ا٢َ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس َٗ ًَائَٔظةَ ثًََلثّا و  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٨ًَِٔس بَأب  َّی اہللُ    َػل

ٰیل ہنع دیبع اہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم، دیبع اہلل نب دیعس ییحی اطقؿ ییحی نب دیعس دیبع اہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعت

اہلل اعتٰیل اہنع ےک درفازے ےک اپس ڑھکے وہےئ ےھت وت آپ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ہصفح ریض 

ےن اےنپ اہھت ےس رشمؼ یک رطػ ااشرہ رفام ا افر رفام ا ہنتف اہیں وہاگ اہجں ےس اطیشؿ اک گنیس ولطع وہات ےہ اےس آپ ےن دف  ا 

اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک  فملس دیسہ نیت رمہبت رفام ا افر دیبع اہلل نب دیعس ےن اینپ رفا ات ںیم رفام ا ہک آپ یلص اہلل ہیلع

 درفازے ےک اپس ڑھکے ےھت۔

دیبعاہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم، دیبعاہلل نب دیعس ییحی اطقؿ ییحی نب دیعس دیبعاہلل نب رمع انعف رضحت انب رمع ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2797    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سا٥ٟ ب :  راوی



 

 

ِبٔس ا ًَ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ہللٔ 

ا٢َ َوصُوَ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ  اہللٔ َػل ِٟ ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا صَا إٔ٪َّ ا ِٟ ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا َصا إٔ٪َّ ا ِٟ ٚٔ َصا إٔ٪َّ ا ٤َِٟرِشٔ ب١ُٔ ا ِ٘ ٣ُِشَت

ِیَلا٪ٔ  ُ٪ اٟظَّ ٍُ ََقِ  َحِیُث یَِل٠ُ

 ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہیلع فملس ےن رفام ا اس احؽ ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس رشمؼ یک رطػ ہنم ےئک وہےئ ےھت ہک ےب کش ہنتف اہیں وہاگ ہنتف اس 

 ہگج وہاگ ہنتف اس ہگج وہاگ اہجں ےس اطیشؿ اک گنیس ولطع وہات ےہ۔

 دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اسمل نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2798    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار سا٥ٟ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  إر  َّ٤ًَ ٣ََة ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًرِٔکٔ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َحسَّ َد َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ََخَ

 ٌِ ِیَلأ٪ َي ُ٪ اٟظَّ ٍُ ََقِ ا٢َ َرأُِض اِلٜرُِفٔ ٩ِ٣ٔ َصاص٨َُا ٩ِ٣ٔ َحِیُث َیِل٠ُ َ٘ َٓ ًَائَٔظَة  َٚ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ بَِیٔت  ٤َِٟرِشٔ  ىٔی ا

 ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل دیسہ اعہشئ ریض اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رکعہم نب امعر اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 اعتٰیل اہنع ےس رھگ ےس ےلکن وت رفام ا رفک یک وچیٹ اس ہگج ےس وہیگ اہجں ےس اطیشؿ اک گنیس ولطع وہات ےہ ینعی رشمؼ ےس۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، رکعہم نب امعر اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2799    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤٧ْر، اسحاٚ اب٩ س٠امی٪ ح٨و٠ہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب :  راوی

و٢ُ  ُ٘ ُت َسا٤ّٟٔا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َ٪ أَِخبََر٧َا َح٨َِو٠َُة  ىٔی اب٩َِ ُس٠َامِیَ ٌِ ُٙ َي ث٨ََا إِٔسَح ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر وَُّل َحسَّ ُ٘ ُت اب٩َِ ٤ًََُز َي ٌِ  َس٤ٔ



 

 

َّی اہللُ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٔٔت٨ََِة صَ َس٤ٔ ِٟ ٔٔت٨ََِة َصاص٨َُا َصا إٔ٪َّ ا ِٟ و٢ُ َصا إٔ٪َّ ا ُ٘ ٚٔ َوَي ٤َِٟرِشٔ ٔ ٧َِحَو ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ئُظْرُ بَٔیٔسظ ًَ اص٨َُا ثًََلثّا  

ِیَلا٪ٔ  ٧َا اٟظَّ ٍُ ََقِ  َحِیُث یَِل٠ُ

ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک  انب ریمن، ااحسؼ انب امیلسؿ ہلظنح رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

اےنپ اہھت ےس رشمؼ یک رطػ اہھت ےس ااشرہ رک ےک رفامےت وہےئ انس ہک ہنتف اہیں وہاگ ہنتف اہیں وہاگ ہنتف اہیں وہاگ نیت رمہبت 

 رفام ا اہجں ےس اطیشؿ اک گنیس ولطع وہات ےہ۔

  ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ریمن، ااحسؼ انب امیلسؿ ہلظنح رضحت انب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 رشمؼ یک رطػ ےس اطیشؿ ےک گنیس ےک ولطع وہےن یک ہگج ےس ہنتف ےک اظرہ وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2800    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز اب٩ ابا٪ واػ١ ًبساَّلًلی اح٤س ب٩ ٤ًز وٛیٍ ب٩ ابا٪ حرضت اب٩ ٓـی١ :  راوی

َِٟوٛٔیعٔیُّ َواٟ ًِلَی َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ٤ًََُز ا َ ِبٔس اِِل ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبَاَ٪ َوَوأػ١ُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  اُٟ َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبَاَ٪  ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ ٠َّ وا َحسَّ

ٚٔ ٣َا أَِسأََل٥ُِٜ  َزا ٌٔ ِٟ وَُّل یَا أَص١َِ ا ُ٘ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤ًََُز َي ُت َسا٥َٟٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ٔ َٜبَْٔرة َب٥ُِٜ ٠ِٟٔ َٛ َِْٔرةٔ َوأَِر ٩ًَِ اٟؼَّ

ُت َرُس  ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ُت أَبٔی  ٌِ َ َس٤ٔ ٔٔت٨ََِة َتحٔیُئ ٩ِ٣ٔ َصاص٨َُا َوأَِو٣َأ ِٟ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢َ اہللٔ َػل

 َ٤َّ ٕف َوإ٧ٔ ٌِ اَب َب َٗ ٥ُِٜ رٔ ـُ ٌِ ُب َب ِیَلأ٪ َوأْمُتَْن َيرِضٔ ٧َا اٟظَّ ٍُ ََقِ ٚٔ ٩ِ٣ٔ َحِیُث َیِل٠ُ ٤َِٟرِشٔ ٔ ٧َِحَو ا َٗ بَٔیٔسظ َّٟٔذی  َت١َ ٣ُوَسی ا َٗ َت١َ ا 

 ُٓ َٓت٨ََّاَک  ٥ِّ َو َِ ِٟ ِی٨َاَک ٩ِ٣ٔ ا ٨َحَّ َٓ ّشا  ِٔ َت٠َِت َن َٗ ُط َو َٟ َّ َوَج١َّ  ًَز ا٢َ اہللُ  َ٘ َٓ  ّ ِوَ٪ َخَلأ ًَ ا٢َ أَِح٤َُس ب٩ُِ ٤ًََُز فٔی ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ رٔفِ َٗ ُتو٧ّا 

ُت  ٌِ ١ِ َس٤ٔ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ   رَٔوایَتٔطٔ 

 فعیک نب اابؿ رضحت انب لیضف اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اسمل نب انب رمع انب اابؿ فالص دبعاالیلع ادمح نب رمع

دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس اوہنں ےن اہک اے الہ رعاؼ ںیم  م ےس وھچےٹ انگوہں ےک ابرے ںیم ںیہن وپاتھچ افر ہن 

ےن اےنپ فادل دبعاہلل نب رعؾ ےس انس فہ رفامےت ےھت ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس  ہی وپاتھچ وہں ہک  م وک ةکرئ رپ سک زیچ ےن رباہتخیگن ایک ںیم

انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ےب کش ہنتف اس رطػ ےس آےئ اگ افر اےنپ اہھت ےس رشمؼ یک رطػ ااشرہ ایک اہجں ےس 

ہیلع االسلؾ ےن آؽ رفتوں ںیم ےس سج  اطیشؿ ےک دف گنیس ولطع وہےت ںیہ  م اکی دفرسے یک رگدونں وک امرف ےگ افر ومٰیس

 لتق ایک اھت وت اہلل رب ازعلت ےن اؿ ےس رفام ا افر وت ےن اکی اجؿ وک لتق ایک وت مہ ےن ےھجت مغ ےس اجنت اطع یک افر ےھجت
ً
 آدیم وک اطخء



 

 

 آزام ا سک ے آزام ا اجات ےہ۔

 رضحت انب لیضف انب رمع انب اابؿ فالص دبعاالیلع ادمح نب رمع فعیک نب اابؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ضہ تب یک ابعدت ہن ےئک اجےن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم
ل

 

ح
ل

 ...دفس ذفا

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

ضہ تب یک ابعدت ہن ےئک اجےن کت  ماتم اقمئ ہن وہ
ل

 

ح
ل

 ےن ےک ایبؿ ںیمدفس ذفا

     2801    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ح٤یس ًبس اب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبْس أَِخ  ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ بََر٧َا و 

٥َ ََّل  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َب اٟزُّصِزٔیِّ  رَطٔ ـِ َّی َت ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َت

ََٟیا َٟةَ أَ ٔة بٔتََبا َِٟحاص٠ٔٔیَّ بُُسَصا َزِوْض فٔی ا ٌِ َِٟد٠ََؼةٔ َوکَا٧َِت َػ٤ّ٨َا َت  ُت نَٔشأئ َزِوٕض َحِو٢َ ذٔی ا

دمحم نب راعف دیمح دبع انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

ضہ ےک رگد ےلہ یگ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رف
ل

 

ح
ل

ام ا  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک دفس یک توروتں یک رسنی ذفا

 افر ہی اکی تب اھت سج یک ہلیبق دفس زامہن اجتیلہ ںیم ابتہل اقمؾ رپ ابعدت ایک رکےت ےھت۔

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب راعف دیمح دبع انب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، انب ر بی رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

ضہ تب یک ابعدت ہن ےئک اجےن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم
ل

 

ح
ل

 دفس ذفا

     2802    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوکا١٣ جحسری ابو٩ٌ٣ زیس ب٩ یزیس رٗاشی ابی ٩ٌ٣ خاٟس ب٩ حارث، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف اسوز ًًلء، ابوس٤٠ہ  :  راوی

 سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

 َ ُى ِٔل ِٔ أشیُّ َوا٠َّٟ َٗ ٩ٕ َزیُِس ب٩ُِ َیزٔیَس اٟزَّ ٌِ َِٟحِحَسرٔیُّ َوأَبُو ٣َ ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ث٨ََا َحسَّ َِٟحارٔٔث َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا اََّل َحسَّ َٗ  ٩ٕ ٌِ بٔی ٣َ



 

 

ُت َرُسو٢َ  ٌِ َِٟت َس٤ٔ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اِِلَِسَوز رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ِبُس ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

و٢ُ ََّل یَِذَصُب ا٠َّٟ  ُ٘ ٨ُِت َِلَُه٩ُّ حَْٔن أ٧َِز٢ََ اہللَُي ُٛ ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إِٔ٪  ُ٘ َٓ زَّی  ٌُ ِٟ ُت َوا َبَس اًٟلَّ ٌِ َّی ُت َّٟٔذی ِی١ُ َوا٨ََّٟضاُر َحً  صَُو ا

وَ٪ أَ  ُٛ ٤ُِٟرِشٔ َظ ا ِو ََکٔ َٟ ی٩ٔ ک٠ُِّطٔ َو ًَلَی اٟسِّ ِّٙ ُٟٔیِوضَٔزُظ  َِٟح ُِٟضَسی َوزٔی٩ٔ ا ُط بٔا َٟ َُّط َسَیُٜوُ٪ ٩ِ٣ٔ أَِرَس١َ َرُسو ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا  ٪َّ َذَٟٔک َتا٣ًّ

َز٢ٕ  ا٢ُ َحبَّٔة ََخِ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ َّی ک١َُّ ٩ِ٣َ فٔی  َتَوف َٓ َبّة  ُث اہللُ رٔیّحا كَیِّ ٌَ َیِبَقی ٩ِ٣َ ََّل َخَِْر ٓٔیطٔ َذَٟٔک ٣َا َطاَئ اہللُ ث٥َُّ یَِب َٓ  ٩ِ٣ٔ إٔی٤َإ٪ 

 ٔ ٔلَی زٔی٩ٔ آبَائٔض وَ٪ إ ٌُ َْرِٔج َٓ ٥ِ 

حد ری اوبنعم زدی نب سیدی راقیش ایب نعم اخدل نب احرث، دبعادیمحل نب رفعج ا اد العء، اوبہملس دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل 
خ 

اوباکلم 

اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت رات افر دؿ ںیہن زگرںی ےگ اہیں کت ہک 

 ِق الت افر زعی یک 
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ابعدت یک اجےئ اگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ریما وت ہی امگؿ اھت ہک بج اہلل ےن ہی آتی ُه َ اّل
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قح  ےن اےنپ ر اؽ وک دہاتی افر دنیأ

دے رک اجیھب ےہ اتہک اےس اسرے دونیں رپ اغبل رک دے ارگہچ رشموکں وک ہی ابت انوگار وہ انزؽ رفام دی ےہ وت ہی دنی لمکم وہ  اک 

آدیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقنعبی ااسی یہ وہاگ وج اہلل یک تیشم ںیم ےہ رھپ اہلل اعتیل اپزیکہ وہا گ ےجی اگ سج ےس رہ فہ 

ت وہ اجےئ اگ سج ےک دؽ ںیم رایئ ےک داہن ےک ربارب یھب اامیؿ وہاگ افر فیہ ولگ ابح  رہ اجںیئ ےگ نج ںیم ابلکل ریخ ف الھبیئ ہن وف

 وہیگ رھپ فہ ولگ اےنپ آابؤ ادجاد ےک دنی یک رطػ ولٹ اجںیئ ےگ۔

حد ری اوبنعم زدی نب سیدی راقیش ایب نعم اخدل نب احرث، دبعادیمحل :  رافی
خ 

 نب رفعج ا اد العء، اوبہملس دیسہ اعہشئ ریض اوباکلم 

 اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

ضہ تب یک ابعدت ہن ےئک اجےن کت  ماتم اقمئ ہن وہےن ےک ایبؿ ںیم
ل

 

ح
ل

 دفس ذفا

     2803    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابوبرک ح٨فی ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف :  راوی

رَفٕ  ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ث٨ََا أَبُو برَِکٕ َوصَُو ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٔ ٧َحِ و َحسَّ  َوظُ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح دبعادیمحل نب رفعج اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 دمحم نب ینثم، اوبرکب یفنح دبعادیمحل نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...  ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک ماتم اس فتق کت اقمئ

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2804    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٠َِیطٔ  ًَ َئ  ٩ًَِ ٣َأٟٔک ب٩ِٔ أ٧ََٕص ٓامَٔی َُقٔ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی   أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َحسَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

َِٟیَتىٔی ٣َ  و٢ُ یَا  ُ٘ َی َٓ ٔ اٟزَُّج١ٔ  بِر َ٘ َّی َی٤ُزَّ اٟزَُّج١ُ بٔ ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   کَا٧َطُ اہللُ 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہبیتق نب دیعس، ، امکل نب اسن، اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ ا

 رفام ا  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک اکی آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک ےہک اگ اے اکش ںیم اس یک ہگج وہات۔

 ہبیتق نب دیعس، امکل نب اسن، اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2805    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اب٩ ٤ًز اب٩ ٣ح٤س ب٩ ابا٪ ب٩ ػاٟح ٣ح٤س ب٩ یزیس اب٩ ابا٪ اب٩ ٓـی١ ابی اس٤ٌی١ ابوحاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اعٔ  َٓ ُس ب٩ُِ َیزٔیَس اٟزِّ ٔس ب٩ِٔ أَبَاَ٪ ب٩ِٔ َػأٟٕح َو٣َُح٤َّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ ٣َُح٤َّ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبَاَ٪  ِٔ یُّ َوا٠َّٟ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ ٌٔی١َ  ٩ًَِ أَبٔی إِٔس٤َ ِی١ٕ  ـَ ٔ ََّل ُٓ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا َوَس٠َّ

َّی ی٤َُزَّ  ٧َِیا َحً َِٟیَص بٔطٔ  َتِذَصُب اٟسُّ ٔ َو بِر َ٘ ِٟ ٨ُِت ٣َکَاَ٪ َػاحٔٔب صََذا ا ُٛ َِٟیَتىٔی  و٢ُ َیا  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَي  ُ َیَت٤َزَّْ َٓ  ٔ بِر َ٘ ِٟ ًَلَی ا  اٟزَُّج١ُ 

َِٟبًَلُئ  ی٩ُ إَّٔلَّ ا  اٟسِّ

اہلل اعتٰیل ہنع ےس  انب رمع انب دمحم نب اابؿ نب اصحل دمحم نب سیدی انب اابؿ انب لیضف ایب اامسلیع اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ف دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ داین متخ ہن وہیگ اہیں کت ہک 



 

 

آدیم ربق ےک رقبی ےس زگرے اگ وت اس رپ ےٹیل اگ افر ےہک اگ اے اکش اس ربق یک ہگج ںیم وہات افر اس ےک اسھت  ااےئ آزاموشئں 

 ہن وہاگ۔ ےک دنی

 انب رمع انب دمحم نب اابؿ نب اصحل دمحم نب سیدی انب اابؿ انب لیضف ایب الیعمس اوباحزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس 

 

 ی
ت ب
مص

 فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2806    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز ٣کی ٣زوا٪ بسریزیس اب٩ ٛیشا٪ ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ ر :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ یَزٔیَس َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا ٣َزَِواُ٪  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا َّی اہللُ و َحسَّ ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٗ ا٢َ  َٗ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ََٟیأِتَْٔنَّ  ٔسی بَٔیٔسظٔ  ِٔ َّٟٔذی َن ٥َ َوا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَلَی  ًَ ُتو٢ُ  ِ٘ ٤َِٟ َت١َ َوََّل یَِسرٔی ا َٗ ات١ُٔ فٔی أَیِّ َطِیٕئ  َ٘ ِٟ ًَلَی ا٨َّٟأض َز٣َاْ٪ ََّل یَِسرٔی ا

ُٗت١َٔ   أَیِّ َطِیٕئ 

 انب ایب رمع یکم، رمفاؿ، دبر، سیدی انب اسیکؿ ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس

ام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ ولوگں رپ ااسی زامہن رضفر آےئ اگ ہک اقلت ںیہن اجؿ ےکس اگ ہک ےن رف

 اس ےن سک فہج ےس لتق ایک افر ہن یہ وتقمؽ اجؿ ےکس اگ ہک اےس سک فہج ےس لتق ایک ایگ۔

 وبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب ایب رمع یکم رمفاؿ دبرسیدی انب اسیکؿ ایب احزؾ رضحت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ ا

 

 ی
ت ب
مص

 س ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2807    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز ب٩ ابا٪ واػ١ ًبساَّلًلی ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ ابی سہ١ اس٠ِم ابی حاز٦ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ أَبَاَ٪ َوَوأػ١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ و َحسَّ ٌٔی١َ اِِلَِس٠َِٔمِّ  ٩ًَِ أَبٔی إِٔس٤َ ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ٔس اِِل

 ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ َّی أَبٔی َحاز٦ٔ ٧َِیا َحً ًَلَی ََّل َتِذَصُب اٟسُّ ِتَٔی  َیأ

ِٟضَ  ا٢َ ا َٗ َٕ یَُٜوُ٪ َذَٟٔک  ِی َٛ َٓ٘ٔی١َ  ُٗت١َٔ  ُتو٢ُ ٓٔی٥َ  ِ٘ ٤َِٟ َت١َ َوََّل ا َٗ ات١ُٔ ٓٔی٥َ  َ٘ ِٟ ُتو٢ُ فٔی ا٨َّٟأض یَِو٦ْ ََّل یَِسرٔی ا ِ٘ ٤َ ِٟ ات١ُٔ َوا َ٘ ِٟ زُِد ا



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ِیَشاَ٪  َٛ ا٢َ صَُو َیزٔیُس ب٩ُِ  َٗ ٥ِ یَِذَُکِ اِِلَِس٠َِٔمَّ ا٨َّٟارٔ َوفٔی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ أَبَاَ٪  َٟ ٌٔی١َ   ی إِٔس٤َ

انب رمع نب اابؿ فالص، دبعاالیلع، دمحم نب لیضف، ایب لہس ایملس ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ولوگں رپ ااسی دؿ آےئ ر اؽ اہلل ےن رفام ا اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ داین متخ ہن وہیگ اہیں کت ہک

اگ ہک اقلت ہن اجؿ ےکس اگ ہک اس ےن سک فہج ےس لتق ایک افر وتقمؽ وک سک فہج ےس لتق ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس رعض ایک 

 ایگ ااسی ےسیک وہاگ آپ ےن رفام ا رثکبت وخرنسیی وہیگ اقلت فوتقمؽ دفونں آگ ںیم وہں ےگ۔

 دبعاالیلع دمحم نب لیضف ایب لہس ایملس ایب احزؾ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعانب رمع نب اابؿ فالص  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک

 

 ی
ت ب
مص

 اپس ےس زگر رک 

     2808    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز ابی برک سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زیاز سٌس زہزی سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٕس  ٌِ ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ زٔیَاز

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل وَُّل  ُ٘ ٍَ أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌٔیٕس َس٤ٔ َِٟحَبَظةٔ ٩ًَِ َس َتِْٔن ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َوِي َبَة ذُو اٟشُّ ٌِ َٜ ُب اِل ٥َ یرَُخِّ  َس٠َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع ایب رکب ایفسؿ نب ہنییع، ز اد دعس زرہی دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 ویلں فاال رگفہ رگادے اگ۔یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہبعک وک ہشبح اک وھچیٹ وھچیٹ یلڈ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع ایب رکب ایفسؿ نب ہنییع، ز اد دعس زرہی دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ما

 

 ی
ت ب
مص

 ۔ تم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2809    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہرح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب اب٩ ٣شیب ابوہزیزہ رض :  راوی

٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

َبَة ذُو اٟشُّ  ٌِ َٜ ُب اِل ٥َ یرَُخِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟحَبَظةٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َتِْٔن ٩ِ٣ٔ ا َ٘  َوِي



 

 

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ےن رفام ا ہبعک وک ہشبح اک وھچیٹ وھچیٹ یلڈویلں فاال رگفہ رگا دے اگ۔

  اہشب انب ر بی اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت

 

 ی
ت ب
مص

  رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2810    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز ثور ب٩ زیس ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی اٟسَّ  ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ َحسَّ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  َراَوِرزٔیَّ 

ًَزَّ َوَج١َّ  ُب بَِیَت اہللٔ  َِٟحَبَظٔة یرَُخِّ َتِْٔن ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َوِي ا٢َ ذُو اٟشُّ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   اہللٔ َػل

 ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ہبیتق نب دیعس، ، دبعازعلسی وثر نب زدی

 ےن رفام ا دف وھچیٹ وھچیٹ یلڈویلں فاال یشبح رگفہ اہلل رب ازعلت ےک رھگ وک رگا دے اگ۔

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی وثر نب زدی ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2811    حسیث                               ٦ج٠س سو  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ثور ب٩ زیس ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِ  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ٌٔیٕس أَِخبََر٧َا  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ و َحسَّ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٕس 

ُٚ ا٨َّٟاَض  ِحَلاَ٪ َيُشو َٗ َد َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ  َّی یرَِخُ ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َؼاظُ  اہللٔ َػل ٌَ  بٔ

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ہبیتق نب دیعس دبعازعلسی نب دمحم نب وثر نب زدی ایب ثیغ رضحت 

  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آکی آدیم اطحقؿ ےس ےلکن اگ وج ولوگں اینپ ال یھ ےس اکنہےئ اگ۔

 ہبیتق نب دیعس دبعازعلسی نب دمحم نب وثر نب زدی ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2812    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسی ًبس الٜبْر ب٩ ًبسا٤ٟحیس ابوبرک ح٨فی ًبس ح٤یس ب٩ جٌرف ٤ًز ب٩ ح٥ٜ حرضت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس  ًَ ٔ ب٩ُِ  َٜبْٔر ًَِبُس اِل ث٨ََا  ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ إر ا ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ رَفٕ َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔیسٔ ب٩ُِ َج ًَِبُس ا ث٨ََا  َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ٤َِٟحٔیٔس أَبُو برَِکٕ ا ا

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ُث  ٥َٜٔ یَُحسِّ َِٟح ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َّی َٗ ََّل َتِذَصُب اِِلَیَّا٦ُ َوا٠ََّٟیالٔی َحً

 ٔ ِبُس الِ َی٠٤ِ ًَ یْک َوًُبَِیُس اہللٔ َو٤ًَُِْْر َو ُة إِٔخَوةٕ رَشٔ ٌَ ا٢َ ٣ُِش٥ٔ٠ ص٥ُِ أَِرَب َٗ َِٟحِضَحاُظ  َُٟط ا ا٢ُ  َ٘ ٤َِٟحٔیسٔ َک َرُج١ْ يُ ًَِبٔس ا ٔ ب٨َُو   َٜبْٔر

یض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دمحم نب اشبر، دبعی دبع اریبکل نب دبعادیجمل اوبرکب یفنح دبع دیمح نب رفعج رمع نب مکح رضحت اوبرہریہ ر

ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا دونں افر راوتں اک ہلسلس اس فتق کت متخ ہن وہاگ اہیں کت ہک اکی آدیم ابداشہ نب اجےئ اگ 

ح ااہ اہک اجےئ اگ۔ اامؾ ملسم ےن اہک رافی ےک قلعتم ہک ہی اچر اھبیئ ںیہ رشکی دیبع اہلل ریمع افر دبعاریبکل
 
 ہ
ت

 وج ہک دبعادیجمل ےک ےٹیب ےسج 

 ںیہ۔

 دمحم نب اشبر، دبعی دبع اریبکل نب دبعادیجمل اوبرکب یفنح دبع دیمح نب رفعج رمع نب مکح رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں اک ایبؿونتف :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2813    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سٔیا٪، زہزی، سٌیس حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی ٤ًز اب٩ ابی ٤ًز :  راوی

َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة  َحسَّ ٌٔیٕس  ٩ًَِ َس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ 

َّی  َٗ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤ُِٟرِطَ ٤ََِٟحا٪ُّ ا أَ٪َّ ُوُجوَصُض٥ِ ا َٛ ِو٣ّا  َٗ ات٠ُٔوا  َ٘ َّی ُت ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ و٦ُ اہللُ  ُ٘ ُة َوََّل َت

زُ  ٌَ
اُُٟض٥ِ اٟظَّ ٌَ ٔ ِو٣ّا ن َٗ ات٠ُٔوا  َ٘ َّی ُت ًَُة َحً ا  اٟشَّ

ی، دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ، زرہ

ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک  م اکی وقؾ ےس اہجد رکف ےگ نج ےک رہچے وکیٹ وہیئ ڈاھؽ یک رطح وہں ےگ 



 

 

 ابولں یک وہں یگ۔افر  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک  م ایسی وقؾ ےس ڑلف ےگ نج یک وجایتں 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیعس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن 

 

 ی
ت ب
مص

 وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2814    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

ٌٔیُس ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َس ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ٤َُِٟشیَّٔب أَ٪َّ أَبَا صَُزیَِزَة  و َحسَّ ا

 َّ ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٥َ ََّل َت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  ٤ََِٟحا٪ِّ َٗ َز ُوُجوصُُض٥ِ ٣ِٔث١ُ ا ٌَ
٠ٌُٔوَ٪ اٟظَّ ْة ی٨ََِت ات٥ُِٜ٠َٔ أ٣َُّ َ٘ ی ُت

ةٔ  َٗ ٤ُِٟرِطَ  ا

رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 

کت ہک  م ےس ایسی وقؾ گنج رکے یگ نج ےک وجےت ابولں ےک وہں ےگ افر اؿ اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں 

 ےک رہچے وٹیٹ وہیئ ڈاھؽ یک رطح ہت ہتب وہں ےگ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2815    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ و َحسَّ َّی اہللُ   أَبٔی صَُزیَِزَة یَِب٠ُ َػل

 َّ ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ زُ َوََّل َت ٌَ
اُُٟض٥ِ اٟظَّ ٌَ ٔ ِو٣ّا ن َٗ ات٠ُٔوا  َ٘ َّی ُت ُة َحً ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ اَر ًَ َِ ِو٣ّا ٔػ َٗ ات٠ُٔوا  َ٘ ی ُت

 ٕٔ ُ َٕ اِْل٧ ِٟ ًُِْٔن ذُ َ  اِِل

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس کت اس دحثی وک  اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، انب ہنییع ایب زاند ارعج رضحت



 

 

 اچنہےت وہےئ رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک  م ایسی وقؾ ےس گنج رکف نج ےک وجےت ابولں 

 یئ انک فاولں ےس گنج ہن رکول ۔ےک وہں ےگ افر  ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک  م وھچیٹ آوھکنں فایل افر یٹپچ وہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ایفسؿ، انب ہنییع ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ 

 

 ی
ت ب
مص

 ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2816    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی حَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی سَّ صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ُّ ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ اٟت ات١َٔ ا َ٘ َّی يُ ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َز اہللُ  ٌَ
ٔة ی٠ََِبُشوَ٪ اٟظَّ َٗ ٤ُِٟرِطَ ٤ََِٟحا٪ِّ ا ِو٣ّا ُوُجوصُُض٥ِ کَا َٗ رَِک 

 ٔ ز ٌَ
 َوَی٤ُِظوَ٪ فٔی اٟظَّ

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  ماتم اس 

ؿ ا ےس رتوکں ےس اہجد رکںی نج ےک رہچے وکیٹ وہیئ ڈاھؽ یک رطح وہں ےگ فہ ابولں اک فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک املسم

 ابلس ںینہپ ےگ افر ابولں ںیم یہ ںیلچ ےگ۔

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2817    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب وٛیٍ، ابواسا٣ہ اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس، ٗیص ب٩ ابی حاز٦، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحا َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ٍْ َوأَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا َوٛٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ اَحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة   ٕ ٢َ ز٦ٔ

أَ٪َّ  َٛ زُ  ٌَ
اُُٟض٥ِ اٟظَّ ٌَ ٔ ِو٣ّا ن َٗ ٔة  ًَ ا ات٠ُٔوَ٪ بََِْن یََسِی اٟشَّ َ٘ ٥َ ُت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُة ح٤ُِزُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ُِٟرِطَ ٤ََِٟحا٪ُّ ا ُوُجوَصُض٥ِ ا

ًُِْٔن  َ اُر اِِل َِ ٔ ٔػ ُِٟوُجوظ  ا



 

 

ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اوبرکبی فعیک، اوبااسہم اامسلیع نب ایب اخدل، سیق نب 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ماتم ےک رقبی یہ اہمتری اکی ایسی وقؾ ےس گنج وہیگ نج ےک وجےت ابولں ےک وہں ےگ اؿ ےک 

 یٹ وہں یگ۔رہچے ا ےس وہں ےگ وگ ا ہک فہ وکیٹ وہیئ ڈاھؽ ںیہ اؿ ےک رہچے رسخ افر آںیھکن وھچ

 اوبرکبی فعیک، اوبااسہم الیعمس نب ایب اخدل، سیق نب ایب احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہی

 

 ی
ت ب
مص

 ں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2818    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًلی ب٩ ححز زہْر اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، رحیزی حرضت ابونرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٕب َو ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٨َّا َحسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا

ٚٔ أَِ٪ ََّل  َزا ٌٔ ِٟ ا٢َ یُؤطُک أَص١ُِ ا َ٘ َٓ ًَِبسٔ اہللٔ  ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ  ٨ًَِٔس َجابٔز َٗ ٨َ٠ُِٗا ٩ِ٣ٔ أَی٩َِ َذاَک  ٔٔیزْ َوََّل زِٔرَص٥ْ  َٗ َِٟیض٥ِٔ  ٔ یُِحَيی إ

٨َ٠ُِٗا ٣ٔ  َِٟیض٥ِٔ زٔی٨َاْر َوََّل ٣ُِسْی  ٔ ٔ أَِ٪ ََّل یُِحَيی إ أ٦ِ ا٢َ یُؤطُک أَص١ُِ اٟظَّ َٗ وَ٪ َذاَک ث٥َُّ  ٌُ َح٥ٔ ی٨َ٤َِ ٌَ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا َٗ ٩ِ أَی٩َِ َذاَک 

 ُ ٔ ث ْة اٟزُّو٦ َٔ ًٔی َخ٠ٔی ٥َ یَُٜوُ٪ فٔی آَٔخٔ أ٣َُّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ّة ث٥َُّ  ََٜت ص٨َُیَّ ٤َِٟا٢َ َحِثّیا ََّل  ٥َّ َس َیِحثٔی ا

 ًَ َُّط ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ًَلٔئ أََتَزیَأ٪ أ٧َ ٌَ ِٟ َة َوأَبٔی ا ٠ُُِٗت ِٔلَبٔی َنرِضَ ا٢َ  َٗ ًََسّزا  ُظ  سُّ ٌُ اََّل ََّل َي َ٘ َٓ  ٔ زٔیز ٌَ ِٟ  ِبسٔ ا

زریہ نب رحب، یلع نب رجح زریہ اامسلیع نب اربامیہ، رحریی رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اجرب نب 

ہن آےئ اگ؟ دبعاہلل ےن اہک رقنعبی الہ رعاؼ یک رطػ )رخاج( ںیم ہن وکیئ زیفق آےئ اگ افر ہن یہ وکیئ درمہ مہ ےن اہک فہ اہکں ےس 

اہک، مجع یک رطػ ےس فہ اےس رفک ںیل ےگ رھپ اہک رقنعبی الہ اشؾ یک رطػ ےس اؿ یک رطػ ہن وکیئ دانیر آےئ اگ افر ہن یہ وکیئ 

درمہ، مہ ےن اہک اہکں ےس ہن آےئ اگ؟ اہک رفؾ یک رطػ ےس رھپ فہ وھتڑی دری ےک ےئل اخومش وہ ےئگ رھپ اہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

رفام ا ریمی اتم ےک آرخ ںیم اکی ہفیلخ وہاگ وج ریغب امشر ےئک پل رھب رھب رک ولوگں ںیم امؽ میسقت رکے اگ رافی اتہک ےہ ہک  فملس ےن

 ںیم ےن رضنہ افر اوباالعلء ےس اہک ایک  م ایخؽ رکےت وہ ہک فہ ہفیلخ رمع نب دبعازعلسی ںیہ وت اؿ دفونں ےن اہک ںیہن۔

 رجح زریہ اامسلیع نب اربامیہ، رحریی رضحت اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، یلع نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر 

 

 ی
ت ب
مص

 رک 

     2819    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی ًبساٟوہاب سٌیس جزیز :  راوی

ُِٟحَزیِزٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٌٔیْس َي ث٨ََا َس َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ٔ ٧َِحَوظُ و َحسَّ  بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 انب ینثم دبعاولاہب دیعس رجری، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 انب ینثم دبعاولاہب دیعس رجری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ما

 

 ی
ت ب
مص

 ۔ تم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2820    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ یزیس ابی نرضہ حرضت ابوسٌیسنَص ب٩ ًلی برش اب٩ ٣ٔـ١ ًلی ب٩ ححز اس٤ٌی١ اب٩ ٠ًیہ، سٌیس  :  راوی

 ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ١ٔ ح و َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ٌٔی١ُ  َحسَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ٔسیُّ َحسَّ ٌِ اٟشَّ

 ٩ًَِ ٌٔیٔس ب٩ِٔ َیزٔیَس  ٩ًَِ َس ص٤َُا  َة لِٔکَ ىٔی اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٌِ ٥َ ٩ِ٣ٔ  َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  أَبٔی َنرِضَ

٤َِٟا٢َ  ٕ َیِحثٔی ا ًََسّزا َوفٔی رَٔواَیٔة اب٩ِٔ حُِحز ُظ  سُّ ٌُ ٤َِٟا٢َ َحِثّیا ََّل َي ْة َیِحُثو ا َٔ ائ٥ُِٜٔ َخ٠ٔی َٔ  ُخ٠َ

امسلیع انب ہیلع، دیعس نب سیدی ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل رصن نب یلع رشب انب لضفم یلع نب رجح ا

 ہیلع فملس ےن رفام ا اہمترے افلخء ںیم ےس اکی ہفیلخ وہاگ وج ہک ریغب امشر ےئک پل رھب رھب رک ولوگں ںیم امؽ میسقت رکے اگ۔

 ہیلع، دیعس نب سیدی ایب رضنہ رضحت اوبدیعس رصن نب یلع رشب انب لضفم یلع نب رجح الیعمس انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت 

 

 ی
ت ب
مص

 رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2821    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث ابی زاؤز نرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 اور حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ًبساہلل

ثَىٔ  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ و َحسَّ ث٨ََا َزاُوزُ  ث٨ََا أَبٔی َحسَّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ًَِبٔس ا ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ٔ ی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٌٔیٕس َوَجابٔز ٩ًَِ أَبٔی َس َة 



 

 

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُٜوُ٪ فٔی آ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ اََّل  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ ظُ ب٩ِٔ  سُّ ٌُ ٤َِٟا٢َ َوََّل َي ٔش٥ُ ا ِ٘ ْة َي َٔ  َٔخٔ اٟز٣ََّأ٪ َخ٠ٔی

زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث ایب دافٗد رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت اجرب 

رفام ا آرخ زامہن ںیم اکی ہفیلخ وہں ےگ وج ریغب امشر ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 ےئک امؽ میسقت رکںی ےگ۔

زریہ نب رحب، دبعادمصل نب دبعاولارث ایب داؤد رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر رضحت  :  رافی

 اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2822    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ زاؤز ب٩ ابی ہ٨س ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ةَ  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ٩ًَِ َزاُوَز ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی اہللُ ٩ًَِ أَبٔی َس  و َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٌٔیٕس 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی داؤد نب ایب دنہ ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح 

 دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ایب دنہ ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی داؤد نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج

 

 ی
ت ب
مص

 ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2823    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابی ٣ش٤٠ہ ابو نرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت  :  راوی

 ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَ  َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ٩ِ أَبٔی ٣َِش٤َ٠ََة ا



 

 

ا٢َ أَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ صَُو َخِْْر ٣ٔىِّ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ُث  َة یَُحسِّ ُت أَبَا َنرِضَ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ ٠َِیطٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  ی أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 ِ٘ َة َت و٢ُ بُِؤَض اب٩ِٔ ُس٤َیَّ ُ٘ ١َ ی٤ََِشُح َرأَِسُط َوَي ٌَ َٚ َوَج َِٟد٨َِس ١َ َیِحرٔفُ ا ٌَ إر حَْٔن َج َّ٤ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ  ُت٠َُک َٓٔئْة بَأَُیْة َوَس٠َّ

 اوب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ہملسم

رفاتی ےہ ہک ےھجم اس آدیم ےن ربخ دی وج ھجم ےس رتہب الضف ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت امعر ریض اہلل اعتٰیل 

ےئ رفام اے انب  ہیم ھجت رپ یسیک آتف آےئ یگ ہنع ےس بج فہ دنخؼ وھکدےن ںیم ےگل وہےئ ےھت اؿ ےک رس رپ اہھت ریھپےت وہ

 بج ےھجت اکی ابیغ رگفہ دیہش رک دے اگ۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر انب ینثم دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب ہملسم اوب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2824    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ًباز ٨ًبری ٣زی٥ ب٩ ًبساَّلًلی خاٟس ب٩ حارث، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور ٣ح٤وز  :  راوی

 ب٩ ُیًل٪ ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ نرض ب٩ ط٤ی١ طٌبہ، ابی ٣ش٤٠ہ

 ًِ َ ًَِبسٔ اِِل ٨ِبَرٔیُّ َوصَُزی٥ُِ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ٕ ا ًَبَّاز اذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ُس ب٩ُِ ٣ُ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ُٙ و َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح َِٟحارٔٔث ح و َحسَّ ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا اََّل َحسَّ َٗ لَی 

اُٟوا أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ  َٗ َُٗسا٣ََة  ُس ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َو٣َِح٤ُوزُ ب٩ُِ َُِیًَلَ٪ َو٣َُح٤َّ ٩ًَِ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوإِٔسَح ص٤َُا   ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ لِٔکَ

٩ًَِ أَبٔی ٣َِش٤٠ََ  َبَة  ٌِ َتاَزَة َوفٔیُط َٗ َحسٔیٔث َخأٟٔس  َة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحَوُظ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث ا٨َّٟرِضٔ أَِخبََرنٔی ٩ِ٣َ صَُو َخِْْر ٣ٔىِّی أَبُو 

و٢ُ یَا َویِ  ُ٘ و٢ُ َویَِص أَِو َي ُ٘ َتاَزَة َوفٔی َحٔسیٔث َخأٟٕس َوَي َٗ ىٔی أَبَا  ٌِ ا٢َ أَُراُظ َي َٗ َِٟحارٔٔث   َص اب٩ِٔ ُس٤َیَّةَ ب٩ِٔ ا

دمحم نب اعمذ نب ابعد ةنعی رممی نب دبعاالیلع اخدل نب احرث، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر ومحمد نب الیغؿ دمحم نب دقاہم 

رضن نب ،لیم ہبعش، ایب ہملسم اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اکی دنس ںیم ےہ ہک ےھجم ھجم ےس رتہب آدیم 

وباتقدہ ےن ربخ دی اخدل نب احرث یک رفاتی ںیم ےہ ہک ںیم اےس اوباتقدہ ایخؽ رکات وہں افر اخدل یک دحثی ںیم ےہ آپ ےن رفام ا ا

 َ

 

ة
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ّ
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ن
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ن
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 () ف

د نب الیغؿ دمحم نب دمحم نب اعمذ نب ابعد ةنعی رممی نب دبعاالیلع اخدل نب احرث، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ نب وصنمر ومحم :  رافی

 دقاہم رضن نب ،لیم ہبعش، ایب ہملسم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک

 

 ی
ت ب
مص

 فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2825    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ جب٠ہ ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ً٘بہ ب٩ ٣رک٦ ابوبرک ب٩ ٧آٍ ً٘بہ ابوبرک ٨ُسر طٌبہ، خاٟس حرضت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ثَىٔی ٣َُح٤َّ  ُّ َوأَبُو بَ و َحسَّ ِمِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا َبُة ب٩ُِ ٣ُرِکَ ِ٘ ث٨ََا ًُ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ َجَب٠ََة َحسَّ ا٢َ ُس ب٩ُِ  َٗ  ٍٕ ٔ رِکٔ ب٩ُِ ٧َآ

ُت َخأّٟسا یُ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ أَبُو برَِکٕ أَِخبََر٧َا ٨َُُِسْر َحسَّ َٗ ث٨ََا و  َبُة َحسَّ ِ٘ طٔ ًُ ٩ًَِ أ٣ُِّ َِٟحَش٩ٔ  ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی ا ٩ًَِ َس ُث  َحسِّ

َِٟبأَُیةُ  َٔٔئُة ا ِٟ ُت٠َُک ا ِ٘ إر َت َّ٤ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 دنغر ہبعش، اخدل رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس دمحم نب رمعف نب ہلبج دمحم نب رفعج، ہبقع نب ہمرؾ اوبرکب نب انعف ہبقع اوبرکب

 رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن امعر ےس رفام ا ےھجت ابیغ امجتع لتق رکے یگ۔

 اہلل اعتٰیل دمحم نب رمعف نب ہلبج دمحم نب رفعج، ہبقع نب ہمرؾ اوبرکب نب انعف ہبقع اوبرکب دنغر ہبعش، اخدل رضحت اؾ ہملس ریض :  رافی

 اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

  ۔ات ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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 ا سحٙ ب٩ ٨٣ؼور ًبس اٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث طٌبہ، خاٟس سٌیس ب٩ ابی حش٩ حرضت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا ُط َِٟوارٔٔث َحسَّ ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر أَِخبََر٧َا  ثَىٔی إِٔسَح ٌٔیٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َس اُئ  َِٟحذَّ ث٨ََا َخأْٟس ا َبُة َحسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  ض٤َٔا  ٩ًَِ أ٣ُِّ َِٟحَش٩ٔ  َِٟحَش٩ٔ َوا  أَبٔی ا

 ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح ا قحس نب وصنمر دبع ادمصل نب دبعاولارث ہبعش، اخدل دیعس نب ایب نسح رضحت اؾ ہملس

 دحثی رفاتی یک ےہ۔

 ا قحس نب وصنمر دبع ادمصل نب دبعاولارث ہبعش، اخدل دیعس نب ایب نسح رضحت اؾ ہملس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿونتفں اک ایب :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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 رضت ا٦ س٤٠ہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ًو٪ حش٩ ح :  راوی

 ٩ًَِ َِٟحَش٩ٔ  ٩ًَِ ا ِوٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ و َحسَّ َٗ َِٟت  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ َس٤َ٠ََة  طٔ  أ٣ُِّ

تُ  ِ٘ ٥َ َت ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َِٟبأَُیةُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔٔئُة ا ِٟ اّرا ا َّ٤ًَ  ١ُ 

اوبرکب نب ایب ہبیش اامسلیع نب اربامیہ، انب توؿ نسح رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 فملس ےن امعر ےس رفام ا ےھجت ابیغ امجتع لتق رکے یگ۔

 ، انب توؿ نسح رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوبرکب نب ایب ہبیش اامسلیع نب اربامیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس

 

 ی
ت ب
مص

 انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2828    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ طٌیب ابوتیاح ابوزرًہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣َ  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََة  ُت أَبَا ُزِر ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ احٔ  َّیَّ ٩ًَِ أَبٔی اٟت َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َة َحسَّ

 َٗ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا  َٓ اُٟوا  َٗ یِٕع  َِٟهیُّ ٩ِ٣ٔ َُقَ ًٔی َصَذا ا ا٢َ یُِض٠ُٔک أ٣َُّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِو أَ٪َّ ا٨َّٟاَض ا َٟ  َتزَُٟوص٥ُِ ا٢َ 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم بیعش اوبایتح اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت 

ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ریمی اتم وک رقشی اک ہی ہلیبق الہک رکے اگ احصہب ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

  ایک مکح دےتی ںیہ آپ ےن رفام ا اکش ولگ اؿ ےس دجا افر دحیلعہ رںیہ۔ںیمہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم بیعش اوبایتح اوبزرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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 وزاؤز طٌبہاح٤س ب٩ ابزاہی٥، اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی اب :  راوی

ث٨ََا أَبُو َزاُو  اََّل َحسَّ َٗ لٔیُّ  َٓ ِوَرقٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َِّٟو ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ اٟسَّ ٔ فٔی و َحسَّ َبُة فٔی َصَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط َز َحسَّ

٨َاظُ  ٌِ ٣َ 

  یھب اس ینعم یک دحثی رفاتی یک یئگ ےہ۔ادمح نب اربامیہ، ادمح نب امثعؿ ون،یل اوبدافٗد ہبعش، اس دنس ےس

 ادمح نب اربامیہ، ادمح نب امثعؿ ون،یل اوبداؤد ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرس

 

 ی
ت ب
مص

 ے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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 ٤ًزو ٧اٗس اب٩ ابی ٤ًز اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس اََّل َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی ٤ًََُز  ِٔ ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َوا٠َّٟ ٩ًَِ أَبٔی  ا  ٤َُِٟشیَّٔب  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا َس

 َٓ ی  ِس ٣َاَت ٛرِٔسَ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َسُظ صَُزیَِزَة  ٌِ ِیََصَ َب َٗ ًَل  َٓ ِیََصُ  َٗ َسُظ َوإَٔذا َص٠ََک  ٌِ ی َب ًَل ٛرِٔسَ

٨ُوُزص٤َُا فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ  ُٛ  َّ٩ َ٘ َٔ َٟت٨ُِ  ٔ ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن  َوا

ؽ اہلل رمعف اندق انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر ا

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رسکی رم ایگ افر اس رسکی ےک دعب وکیئ رسکی ہن وہاگ افر بج رصیق الہک وہ اجےئ اگ افر اس ےک دعب وکیئ 

رصیق ہن وہاگ اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ  م رضفر ابرضلفر اؿ دفونں ےک زخاونں وک اہلل ےک راہتس ںیم 

 ۔رخچ رکف ےگ

 رمعف اندق انب ایب رمع انب ایب رمع ایفسؿ، زرہی، دیعس نب ر بی رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک 

 

 ی
ت ب
مص

 آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ رآٍ ًبس ب٩ ح٤یس ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٔیا٪ :  راوی



 

 

ثَىٔی رَحِ  ًَبِ و َحسَّ  ٩ًَِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ثَىٔی اب٩ُِ َرآ ٚٔ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص ح و َحسَّ ا ٔس اٟزَّزَّ

ىَی َحٔسیثٔطٔ  ٌِ َیاَ٪ َو٣َ ِٔ ٔ ُس ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ص٤َُا  ٤َْز لِٔکَ ٌِ  أَِخبََر٧َا ٣َ

ویسن انب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایفسؿ، اس دنس ےس یھب اس ینعم یک دحثی رفاتی رحہلم نب ییحی انب فبہ، 

 یک یئگ ےہ۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب راعف دبع نب دیمح دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی، ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2832    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآ :  راوی

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

َّی اہللُ ُ اہللٔ َػل ی ث ٥َ َص٠ََک ٛرِٔسَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی   ٥َّ ََّل یَُٜوُ٪ ٛرِٔسَ

 ٔ ٨ُوُزص٤َُا فٔی َسب ُٛ َش٩٤ََّ  ِ٘ ُت َٟ َسُظ َو ٌِ ِیََصُ َب َٗ ٩ََّٜ ث٥َُّ ََّل یَُٜوُ٪  ٔ َیِض٠ َٟ ِیََصُ  َٗ َسُظ َو ٌِ  ی١ٔ اہللٔ َب

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکدہ 

یھب  ااحدثی ںیم ےس ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رسکی الہک وہایگ افر اس ےک دعب رھپ وکیئ رسکی ہن وہاگ افر رصیق

 رضفر الہک وہ اجےئ افر  م رضفر ابرضلفر اؿ دفونں ےک زخاےن اہلل ےک راہتس ںیم میسقت رکف ےگ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2833    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، جزیز،  :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا َجزٔیْز  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل



 

 

ی  ٥َ إَٔذا َص٠ََک ٛرِٔسَ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی صَُزیَِزَة َسَواّئ َوَس٠َّ َسُظ  ٌِ ی َب  ًََٓل ٛرِٔسَ

ہبیتق نب دیعس، ، رجری، دبع اکلمل نب ریمع رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

وہاگ ابح  دحثی ابلکل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک  ےن رفام ا بج رسکی الہک وہ اجےئ اگ وت اس ےک دعب وکیئ رسکی ہن

 دحثی یک رطح ذرک یک۔

 ہبیتق نب دیعس، رجری، دبع اکلمل نب ریمع رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2834    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہ، س٤اک ب٩ رحب، حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوکا١٣ جحسری ابوًوا٧ :  راوی

ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ َِٟحِحَسرٔیُّ  ٌٔیٕس َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ی َس٤ٔ ٨ِزَ آ٢ٔ ٛرِٔسَ َٛ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن أَِو ٩ِ٣ٔ ا َتَح٩َّ ًَٔؼابَْة ٩ِ٣ٔ ا ِٔ َت َٟ و٢ُ  ُ٘ ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي

٥ِ َيُظکَّ  َٟ ٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َو ُٗتَِیَبُة ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ َّٟٔذی فٔی اِِلَبَِیٔف   ا

حد ری اوبتواہن، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمس
خ 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہبیتق نب دیعس، ، اوباکلم 

ر اؽ اہلل وک رفامےت وہےئ انس املسمؿ  ا ومنینم یک اکی امجتع رضفرابرضلفر آؽ رسکی ےک اس زخاےن وک حتف رکے یگ وج رصق 

 ت ہ ےن ریغب کش ےک املسمونں یک امجتع اہک ےہ۔
ب

 

قت
 اضیب ںیم ےہ افر 

حد ری  :  رافی
خ 

 اوبتواہن، امسک نب رحب، رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  
ت ب
مص

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

 

 ی

     2835    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک ب٩ رحب حرضت جابز ب٩ س٤زہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َّی َواب٩ُِ  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  ٩ًَِ ٔس٤َأک ب٩ِٔ رَحِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َبظَّ



 

 

ًََوا٧َةَ  ىَی َحٔسیٔث أَبٔی  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َجابَٔز ب٩َِ َس٤َُزَة 

 نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم

 اہلل ےس انس ابح  اوبتواہن یک دحثی یک رطح رفاتی یک۔

 دمحم نب ینثم، انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک نب رحب رضحت اجرب نب رمسہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2836    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ح٤س ثور اب٩ زیس زیلی ابی ُیث حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ثَِوٕر َوصَُو اب٩ُِ َزیِ  ٕس  ىٔی اب٩َِ ٣َُح٤َّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزََة َحسَّ ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا یلٔیُّ  ٕس اٟسِّ

ِٟبَرِّ َوَجا٧ْٔب ٨ِ٣ٔضَ  ُت٥ِ ب٤َٔٔسی٨َٕة َجا٧ْٔب ٨ِ٣َٔضا فٔی ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٥ِ َیا َرُسو٢َ اہللٔ أَ٪َّ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ اُٟوا َن َٗ َِٟبَِحٔ  ا فٔی ا

و٦ُ اٟشَّ  ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ ٥َِٟ ات٠ُٔوا بٔٔشًَلٕح َو َ٘ ٥ِ٠َ ُي َٓ َٓإَٔذا َجاُؤَصا ٧َزَُٟوا   َٙ ا ٩ِ٣ٔ بَىٔی إِٔسَح ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ زَُوَصا َسِب ِِ َّی َي ًَُة َحً یَز٣ُِوا بَٔشِض٥ٕ  ا

٤ُ٠ًَِطُ  ا٢َ ثَِوْر ََّل أَ َٗ ُم أََحُس َجا٧ٔبَِیَضا  ُ٘ َیِش َٓ بَرُ  ِٛ ََٟط إَّٔلَّ اہللُ َواہللُ أَ ٔ اُٟوا ََّل إ ََٟط إَّٔلَّ  َٗ ٔ ا٧َٔیَة ََّل إ وُٟوا اٟثَّ ُ٘ َِٟبَِحٔ ث٥َُّ َي َّٟٔذی فٔی ا ا٢َ ا َٗ إَّٔلَّ 

َط إَّٔلَّ اہللُ َواہللُ أَ  َٟ ٔ أَٟثَة ََّل إ وُٟوا اٟثَّ ُ٘ ُم َجا٧ٔبَُضا اِْلََخُ ث٥َُّ َي ُ٘ َیِش َٓ بَرُ  ِٛ ِِ اہللُ َواہللُ أَ َی َٓ َیِسُخ٠ُوَصا  َٓ َُٟض٥ِ  ُد  ُیرَفَّ َٓ بَرُ  بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ ِٛ َٓ ٤ُ٨َوا 

وَ٪ ک١َُّ َطِیٕئ َوَیزِجٔ  ُٛ َیتِرُ َٓ َد  ِس ََخَ َٗ ا٢َ  جَّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟسَّ َ٘ َٓ یُذ  ٔ ا٥َٔ٧ إٔذِ َجائَُض٥ِ اَٟصَّ َِ ٤َِٟ َتٔش٤ُوَ٪ ا ِ٘ وَ٪ َي ٌُ 

ےہ ہک یبن ےن رفام ا  م  ہبیتق نب دیعس دبعازعلسی انب دمحم وثر انب زدی دیلی ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

اکی رہش انس ےہ سج یک اکی اجبن یکشخ ںیم افر دفرسی رطػ دنمسر ںیم ےہ احصہب ےن رعض ایک  ی اہں اے اہلل ےک ر اؽ آپ 

ےن رفام ا  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک ونب ااحسؼ ںیم ےس رتس سہار آدیم گنج ہن رکںیل بج فہ فاہں آںیئ ےگ وت 

اارتںی ےگ
َ
 وت اس ےس اس رہش یک   فہ ہن ایھتہرفں ےس گنج رکںی ےگ افر ہن ریت ادنازی رکںی ےگ فہ ںیہک ےگ ل

ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
اّللّ
َ
ُ ف
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ِإلَة

ُ
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
 اکی رطػ رگ اجےئ یگ وثر ےن اہک ںیم دنمسر یک رطػ ےک العفہ وکیئ دفرسی رطػ ںیہن اجاتن رھپ فہ دفرسی رمہبت ل

 ںیہک ےگ وت اؿ یک ےئل اشکدیگ رک دی اجےئ اگ افر فہ اس ںیم دالخ وہ اجںیئ ےگ افر امؽ تمینغ ولٹ ںیل ےگ سپ ایس 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
اّللّ
َ
ف

دفراؿ ہک فہ امؽ تمینغ آسپ ںیم میسقت رک رےہ وہں ےگ ہک اںیہن اکی خیچ انسیئ دے یگ وج  ہہ راہ وہاگ ہک داجؽ  لک  اک ےہ وت فہ رہ 

 ڑ رک ولٹ اجںیئ ےگ۔زیچ وھچ



 

 

 ہبیتق نب دیعس دبعازعلسی انب دمحم وثر انب زدی دیلی ایب ثیغ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن 

 

 ی
ت ب
مص

 وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2837    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ززوٚ برش ب٩ ٤ًز زہزانی س٠امی٪ ب٩ بًل٢ ثور ب٩ زیس :  راوی

ُس  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ث٨ََا ثَِوُر ب٩ُِ َزیِسٕ َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ بًَٔل٢ٕ َحسَّ ثَىٔی ُس٠َامِیَ َّصَِزانٔیُّ َحسَّ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ٤ًََُز اٟز ٕٚ َحسَّ یلٔیُّ فٔی صََذا ب٩ُِ ٣َزُِزو  اٟسِّ

ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   اِْلِٔس٨َاز

 رہک ایس رطح رمفی ےہ۔دمحم نب رمزفؼ رشب نب رمع زرہاین امیلسؿ نب البؽ وثر نب زدی اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابم

 دمحم نب رمزفؼ رشب نب رمع زرہاین امیلسؿ نب البؽ وثر نب زدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔  ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک

 

 ی
ت ب
مص

 ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2838    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ برش ًبیساہلل ب٩ ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَ  َّ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ  ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ بٔی َطِیَبَة َحسَّ ًَ ی اہللُ 

َِٟحَحزُ یَا ٣ُِش٥ُٔ٠ َصَذا یَُضو و٢َ ا ُ٘ َّی َي ُت٨ُ٠َُّض٥ِ َحً ِ٘ ٠ََت َٓ َِٟیُضوَز  ات٩ُ٠َّٔ ا َ٘ ُت َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ُت٠ِطُ َوَس٠َّ ِٗ ا َٓ ا٢َ  ٌَ َت َٓ  زٔیٌّ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دیبع اہلل نب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک

اے املسمؿ اد ر آ ہی  آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م وہیدویں ےس ڑلف ےگ وت اںیہن لتق رک دف ےگ اہیں کت ہک رھتپ یھب ےہک اگ

 وہیدی ےہ اےس لتق رک دے۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب دیبعاہلل نب انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس ف

 

 ی
ت ب
مص

 تق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 



 

 

     2839    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی ًبیساہلل ب٩ سٌیس یحٌی ًبیساہلل :  راوی

ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ  َٗ و َحسَّ ٔ َو ٩ًَِ ًُبَِیسٔ اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا یَِحٌَی  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس  َّی َوًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ َس ٤َُِٟثى ا٢َ فٔی َحٔسیثٔطٔ صََذا ُس ب٩ُِ ا

 َیُضوزٔیٌّ َوَرائٔی

 ہی ےہ ہک فہ رھتپ ےہک اگ ہی ریمے ےھچیپ دمحم نب ینثم دیبع اہلل نب دیعس ییحی دیبع اہلل اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ اہتبل اس ںیم

 وہیدی ےہ۔

 دمحم نب ینثم دیبعاہلل نب دیعس ییحی دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم

 

 ی
ت ب
مص

  دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2840    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ٤ًز ب٩ ح٤زہ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ  ًَ َحسَّ و٢ُ أَِخبََر٧َا  ُ٘ ُت َسا٤ّٟٔا َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة أَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح٤ِزََة  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

 ُ٘ َّی َي تَت٠ُٔوَ٪ أْمُتَْن َویَُضوزُ َحً ِ٘ ا٢َ َت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌَ َِٟحَحزُ َیا ٣ُِش٥ُٔ٠ صََذا یَُضوزٔیٌّ َوَرائٔی َت و٢َ ا

ُت٠ِطُ  ِٗ ا َٓ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رمع نب زمحہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا  م افر وہیدی ابمہ

 ےھچیپ وہیدی اپھچ وہا ےہ اد ر آؤ افر اےس لتق رک دف۔ گنج رکف ےگ اہیں کت ہک رھتپ یھب ےہک اگ اے املسمؿ ہی ریمے

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رمع نب زمحہ رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق

 

 ی
ت ب
مص

  کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2841    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ رح٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سا٥ٟ اب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 ًَ ثَىٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ث٨ََا رَحِ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ َحسَّ ِبٔس اہللٔ أَ٪َّ 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  َِٟحَحزُ یَا ٣ُِش٥ُٔ٠ َصَذا أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل و٢َ ا ُ٘ َّی َي ٠َِیض٥ِٔ َحً ًَ ُتَش٠َُّلوَ٪  َٓ َِٟیُضوزُ  ات٥ُُِٜ٠ٔ ا َ٘ ا٢َ ُت َٗ  ٥َ

ُت٠ِطُ  ِٗ ا َٓ  َیُضوزٔیٌّ َوَرائٔی 

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اسمل انب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

ہیلع فملس ےن رفام ا  م وہید ےس گنج رکف ےگ سپ  م اؿ رپ اغبل آاجؤ ےگ اہیں کت ہک رھتپ یھب ےہک اگ ہک اے املسمؿ ریمے ےھچیپ 

 وہید ےہ اےس لتق رک دے۔

 رحہلم نب ییحی انب فبہ، ویسن انب اہشب اسمل انب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2842    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤ سہی١ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ىٔی اب٩َِ  ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی ی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َر َحسَّ ُسو٢َ اہللٔ َػل

٤ُِِٟش٤ٔ٠ُ  ُت٠ُُض٥ِ ا ِ٘ َی َٓ َِٟیُضوَز  ٤ُِِٟش٤ُٔ٠وَ٪ ا ات١َٔ ا َ٘ َّی ُي ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َِٟیُضوزٔیُّ ٩ِ٣ٔ اہللُ  َّی َیِدتَبَٔئ ا وَ٪ َحً

َحزُ یَا َِٟحَحزُ أَِو اٟظَّ و٢ُ ا ُ٘ َی َٓ  ٔ َحز ٔ َواٟظَّ َِٟحَحز َُّط  َوَرأئ ا إ٧ٔ َٓ َس  َٗ زِ َِ ِٟ ُت٠ُِط إَّٔلَّ ا ِٗ ا َٓ ا٢َ  ٌَ َت َٓ ِبَس اہللٔ َصَذا یَُضوزٔیٌّ َخ٠ِفٔی  ًَ ٣ُِش٥ُٔ٠ یَا 

 ٔ َِٟیُضوز ٔ ا  ٩ِ٣ٔ َطَحز

ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ماتم اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک املسمؿ وہیدویں ےس گنج رکںی افر املسمؿ اںیہن لتق رکدںی اہیں کت ہک وہیدی رھتپ ےن رفام ا 

 ا درتخ ےک ےھچیپ ںیپھچ ےگ وت رھتپ  ا درتخ ےہک اگ اے املسمؿ اے دبعاہلل ہی وہیدی ریمے ےھچیپ ےہ آؤ افر اےس لتق رکدف 

 دروتخں ںیم ےس ےہ۔ ااےئ درتخ رغدق ےک ویکہکن فہ وہید ےک 

 ہبیتق نب دیعس، وقعیب انب دبعارلنمح لیہس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم 

 

 ی
ت ب
مص

 دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2843    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ابوبرک ابواَّلحوؾ، ابوکا١٣ جحسری ابوًوا٧ہ، س٤اک حرضت جابز ب٩  :  راوی

 ٤زة رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہس

ث٨ََا  ا٢َ أَبُو برَِکٕ َحسَّ َٗ ا٢َ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا و  َٗ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ث٨ََا أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ أَبُو اِِلَِحَؤؾ ح و َحسَّ

٩ًَِ سٔ  ص٤َُا  ًََوا٧ََة لِٔکَ ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ َس٤َُزَة  ٩ًَِ َجابٔز ٤َإک 

َت َصَذا ٩ِ٣ٔ  ٌِ َٟطُ آ٧َِت َس٤ٔ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ابَْٔن َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث أَبٔی اِِلَِحَؤؾ  ذَّ َٛ ًَةٔ  ا َّی إٔ٪َّ بََِْن یََسِی اٟشَّ اہللُ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

 ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

حد ری اوبتواہن، امسک رضحت اجرب نب رمسة ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس
خ 

 ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی اوبرکب اوباالوحص، اوباکلم 

وہں ےگ افر اوباالوحص ےن ہی  رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس  ماتم ےس ےلہپ یئک ذکاب

 ااضہف ایک ےہ ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک ایک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی ابت  ین ےہ؟ اوہنں ےن اہک  ی اہں

حد ری اوبتواہن، امسک رضحت اجرب نب رمسة ریض اہلل :  رافی
خ 

 اعتٰیل ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، ییحی اوبرکب اوباالوحص، اوباکلم 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 

     2844    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، س٤اک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٔس٤َإک ب َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ثَىٔی اب٩ُِ ا ٔ و َحسَّ ا٢َ  َضَذا اِْلِٔس٨َاز َٗ ٣ِٔث٠َُط 

َٓاِحَذُروص٥ُِ  ا٢َ َجابْٔز  َٗ و٢ُ  ُ٘ ُت أَخٔی َي ٌِ  ٔس٤َاْک َوَس٤ٔ

انب ینثم انب اشبر دمحم نب رفعج، ہبعش، امسک اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل اس ںیم ےہ ہک رضحت اجرب ریض 

 اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک اؿ ےس وچب۔

 نب رفعج، ہبعش، امسک انب ینثم انب اشبر دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور اسحاٚ زہْر ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی ٣اٟک ابوز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٢َ إِٔسحَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ٕب َوإِٔسَح ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوصَُو اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز َث زَ ٣َأٟٕک  ٌَ َّی یُِب ًَُة َحً ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ اُٟوَ٪ ََّل َت جَّ

َُّط َرُسو٢ُ اہللٔ  ُض٥ِ یَز٥ًُُِ أ٧َ یْب ٩ِ٣ٔ ثًََلثَْٔن ک٠ُُّ ابُوَ٪ ََقٔ ذَّ َٛ 

زریہ نب رحب، ااحسؼ نب وصنمر ااحسؼ زریہ دبعارلنمح انب دہمی امکل اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص 

ہیلع فملس ےن رفام ا سیت ےک رقبی داجولں افر ذکاوبں وک گ ےجی اجےن کت اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل 

  ماتم اقمئ ہن وہیگ فہ بس دتوی رکںی ےگ ہک فہ اہلل ےک ر اؽ ںیہ۔

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب وصنمر ااحسؼ زریہ دبعارلنمح انب دہمی امکل اوبزاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

و ں یک فہج ےس انمت رکے اگ ہک فہ اس ہگج وہ

 

 ی
ت ب
مص

 ات ۔ ماتم اس فتق کت اقمئ ہن وہیگ اہیں کت ہک آدیم دفرسے آدیم یک ربق ےک اپس ےس زگر رک 
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، اض س٨س سے ب٬ی حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠ًََِیطٔ  َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل أَبٔی صَُزیَِزَة 

ٌَٔث  ا٢َ ی٨ََِب َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ ٥َ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ   َوَس٠َّ

دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اس دنس ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک فیہ 

َ اک ظفل ےہ۔دحثی رفاتی یک یئگ ےہ

 

َعِت
ْی 

 

ب
َ
ب 
  اس ںیم 

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، اس دنس ےس یھب رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم
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ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًث٤ا٪ اسحاٚ ًث٤ا٪ جزیز، ا٤ًع، ابووائ١ حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَب ث٨ََا َجزٔیَحسَّ ا٢َ ًُِث٤َاُ٪ َحسَّ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ِث٤َاَ٪  ٌُ ٔ ُى ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ٩ًَِ ی َطِیَبَة َوإِٔسَح ْز 

 َ٤ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ رَفَّ اِِل َٓ ازٕ  َزِر٧َا بٔٔؼبَِیإ٪ ٓٔیض٥ِٔ اب٩ُِ َػیَّ

ُط ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َظ َذَٟٔک  ٥َ ََکٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َٜأَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ  ٕ بَِیاُ٪ َوَج٠ََص اب٩ُِ َػیَّاز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟؼِّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیُّ َػل

ِّی  أب َذِرنٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ َتزٔبَِت یََساَک أََتِظَضُس أَن َِٟدلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ ََّل ب١َِ َتِظَضُس أَن َ٘ َٓ َّی َرُسو٢ُ اہللٔ  َحً

ِت٠َطُ  َٗ  ٍَ ٩ِ٠َ َتِشَتٔلی َٓ َّٟٔذی َتَزی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ ی٩َُِٜ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُت٠َطُ  ِٗ  أَ

ؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع، اوبفالئ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک امثع

مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ دنچ وچبں ےک اپس ےس زگرے اؿ ںیم انب ایصد یھب اھت سپ ےچب اھبگ ےئگ افر انب ایصد 

ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ابت وک دنسپ ہن ایک وت ر اؽ اہلل ےن اس ےس رفام ا ریتے اہھت اخک آولد وہں ایک  اھٹیب راہ وت وگ ا

 وت وگایہ داتی ےہ ہک ںیم اہلل اک ر اؽ وہں اس ےن اہکںیہن ہکلب ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وگایہ دںی ےگ ہک ںیم اہلل اک ر اؽ وہں رمع

ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت دںی ہک ںیم اےس لتق رک دفں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ نب اطخب ےن رعض 

 ہی فیہ وہ سج ےک ابرے ںیم اہمترا امگؿ ےہ وت  م اےس لتق رکےن یک اطتق ںیہن رےتھک۔

 اوبفالئ رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعامثعؿ نب ایب ہبیش ااحسؼ نب اربامیہ، امثعؿ ااحسؼ امثعؿ رجری، اشمع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم
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س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابی َکیب اب٩ ٤٧ْر، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت ًبساہلل رضی ٣ح٤ :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُى ِٔلَبٔی َُکَ  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوأَبُو َُکَ ٕ َوإِٔسَح ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٧ َٗ ا٢َ یِٕب  َٗ ث٨ََا و  ٕ َحسَّ ٤َِْر

ٍَ ا ٨َّا ٤َِ٧ٔشی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل اؤیََة َحسَّ ٌَ أ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ٥َ اِْلََخَ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َّٟٔيیِّ َػل

َّی َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٤َزَّ بٔاب٩ِٔ َػیَّاز َّی اہللُ  َٓ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا٢َ زُرٌّ  َ٘ َٓ ََٟک َخبٔیّئا  ِس َخَبأُِت  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ا٢َ َر  َ٘ َٓ ُط  َ٘ َب ٨ًُُ أَُِضٔ َٓ ًِىٔی  ا٢َ ٤ًَُزُ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َز َ٘ َٓ ِسَرَک  َٗ ُسَو  ٌِ ٩ِ٠َ َت َٓ  ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِخَشأ َّی اًَ ٠ًََِیطٔ ُسو٢ُ اہللٔ َػل ہللُ 

ِت٠َطُ  َٗ  ٍَ ٩َِٟ َتِشَتٔلی  ُٖ َّٟٔذی َتَدا إِٔ٪ ی٩َُِٜ ا َٓ ًُِط  ٥َ َز  َوَس٠َّ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکبی انب ریمن، اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ؽ لچ رےہ ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس انب ایصد ےک اپس ےس زگرے وت رفاتی ےہ ہک مہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ دیپ

ر اؽ اہلل ےن اس ےس رفام ا ںیم ےن ریتے ےئل اکی ابت اپھچیئ وہیئ ےہ؟ اتب فہ ایک ےہ؟ اس ےن اہک دخ ےہ ر اؽ اہلل ےن رفام ا 

ٰیل ہنع ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ےھجم ااجزت دفر وہ اج افر وت اےنپ ادنازے ےس اجتفز ںیہن رک اتکس رضحت رمع ریض اہلل اعت

دںی اتہک ںیم اس یک رگدؿ امر دفں ر اؽ اہلل ےن رفام ا اےس وھچڑ دف سپ ارگ ہی فیہ ےہ سج اک ںیہمت دخہش ےہ وت  م اس وک لتق 

 رکےن یک اطتق ںیہن رےتھک۔

 ، اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، ایب رکبی انب ریمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2849    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، سا٥ٟ ب٩ ٧وح جزیز، ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ِٟحَُزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َّی اہللُ َحسَّ ََٟ٘ٔیطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ   

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ٚٔ ا ٔف َُطُ ٌِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوأَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ فٔی َب ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ ًَ  َوَس٥ََّ٠ أََتِظَضُس أَن

َّی اہللُ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ صَُو أََتِظَضُس أَن َ٘ ا٢َ َٓ َٗ تُبٔطٔ ٣َا َتَزی  ُٛ َٜتٔطٔ َو ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ آ٨ِ٣َُت بٔاہللٔ َو٣ًََلئ ًَ  

َِٟبَِحٔ  ًَلَی ا َغ إٔب٠ِٔیَص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َتزَی َْعِ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٤َِٟأئ  ًَلَی ا ّطا  ا٢َ أََری  أََری َْعِ َٗ َو٣َا َتَزی 



 

 

ِْٔن َوکَاذٔبّا َٗ ٔ ٠ًََِیطٔ َزًُوظُ  َػاز ٥َ ُٟبَٔص  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ا  ّٗ ٔ  أَِو کَاذٔبَِْٔن َوَػاز

دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح رجری، ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دمہنی ےک راوتسں ںیم ےس یسک راہتس 

 یلص اہلل ہیلع فملس افر رضحت اوبرکب فرمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک الماقت وہیئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ںیم انب ایصد ےس ر اؽ اہلل

  ہک ںیم اہلل
 
ب  ہ 
ئ

 

ب ب

اک  فملس ےن اےس رفام ا ایک وت وگایہ داتی ےہ ہک ںیم اہلل اک ر اؽ وہں اس ےن اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وگایہ د

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم اامیؿ ال ا اہلل رپ اس ےک رفوتشں رپ افر اس یک اتکوبں رپ۔ وت ےن ایک داھکی  ر اؽ وہں وت ر اؽ اہلل

 اس اس ےن اہک ںیم ےن اپین رپ تخت داھکی افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وت ےن دنمسر رپ اسیلب اک تخت داھکی ےہ افر ایک داھکی

ں افر اکی وھجےٹ  ا دف وھجوٹں افر اکی ےچس وک داھکی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس رپ اس اک ےن اہک ںیم ےن دف وچس

 اعمہلم ہبتشم وہایگ ےہ اس ےئل اےس وھچڑ دف۔

 دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح رجری، ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2850    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ت جابز ب٩ ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی یحٌی ب٩ حبیب، ٣ح٤س ب٩ ًبساَّلًلی ٣ٌت٤ز ابونرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ، حرض :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ حَ  َٗ ُت أَبٔی  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِِل ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َو٣َُح٤َّ ٔ ب٩ِٔ َحسَّ ٩ًَِ َجابٔز َة  ث٨ََا أَبُو َنرِضَ سَّ

َّی َٟقَٔی ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ِبٔس اہللٔ  ََٓذََکَ ٧َِحَو  ًَ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  ٍَ ا ُط أَبُو برَِکٕ َو٤ًَُزُ َواب٩ُِ َػائٕٔس ٣َ ٌَ ٥َ اب٩َِ َػائٕٔس َو٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ اہللُ 

ُِٟحَزیِزٔیِّ   َحٔسیٔث ا

 رفاتی ےہ ہک یبن ییحی نب بیبح، دمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ، رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

یلص اہلل ہیلع فملس انب اصدئ ےس ےلم افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اوبرکب فرمع یھب ےھت افر انب اصدئ ےک اسھت ڑلےک ےھت 

 ابح  دحثی رجریی یک دحثی یہ یک رطح ےہ۔

 اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب بیبح، دمحم نب دبعاالیلع رمتعم اوبرضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ، رضحت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2851    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز ٗواریزی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساَّلًلی زاؤز ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًبیساہلل :  راوی

ًِلَی َحسَّ  َ ِبُس اِِل ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َوارٔیزٔیُّ َو٣َُح٤َّ َ٘ ِٟ ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز ا ٩ًَِ َحسَّ َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ أَبٔی  ث٨ََا َزاُوزُ 

 ِّ َٟ٘ٔیُت ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َیز٤ًُُِوَ٪ أَن ِس  َٗ ا٢َ لٔی أ٣ََا  َ٘ َٓ ََّٜة  ٔلَی ٣َ ا٢َ َػٔحِبُت اب٩َِ َػائٕٔس إ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َت َس ٌِ َِٟشَت َس٤ٔ ا٢ُ أَ جَّ ی اٟسَّ

 ُٗ ا٢َ  َٗ ُط  َٟ ُس  َٟ َُّط ََّل یُو و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی َرُسو٢َ اہللٔ َػل َت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َِٟیَص َس٤ٔ ِس ُؤَٟس لٔی أََو َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِت بَلَی 

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ِس ُؤِٟسُت بٔا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  ََّٜة  ٤َِٟٔسی٨ََة َوََّل ٣َ و٢ُ ََّل یَِسُخ١ُ ا ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ا٢َ اہللُ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ََّٜة  َوَصَذا أ٧ََا أُرٔیُس ٣َ

٠ََبَشىٔیلٔی  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُ٠ًَِ ٣َِؤَٟسُظ َو٣َکَا٧َُط َوأَی٩َِ صَُو  َ ِّی َِل ٔن ِؤٟطٔ أ٣ََا َواہللٔ إ َٗ  فٔی آَٔخٔ 

دیبع اہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم، دبعاالیلع داؤد ایب رضنہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہکم 

وت اس ےن ےھجم اہک ںیم نج ولوگں ےس الم وہں فہ امگؿ رکےت ںیہ ہک ںیم داجؽ وہں ایک وت ےن ر اؽ اہلل  ںیم انب اصدئ ےک اسھت راہ

یلص اہلل ہیلع فملس ےس ںیہن انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک داجؽ یک وکیئ افالد ہن وہیگ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن اس ےن اہک 

اہک ایک وت ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ ںیہن انس ہک فہ ہکم افر دمہنی ںیم احالہکن ریمی وت افالد ےہ رھپ اس ےن 

اس دالخ ںیہن وہےکس اگ ںیم ےن اہک ویکں ںیہن اس ےن اہک ںیم وت دمہنی ںیم دیپا وہ اک وہں افر ہی ہک ںیم اب ہکم اک ارادہ رکات وہں رھپ 

یک مسق ںیم داجؽ ےک دیپا وہےن افر اس ےک رےنہ افر اس ےک رےنہ یک ہگج وک افر اس فتق فہ  ےن اینپ آرخی ابت ںیم ےھجم اہک اہلل

 اہکں ےہ اجاتن وہں اس اریخی الکؾ ےن اعمہلم وک ھجم رپ ہبتشم رکد ا۔

 دیبعاہلل نب رمع وقارریی دمحم نب ینثم، دبعاالیلع داؤد ایب رضنہ رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم
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نرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی یحٌی ب٩ حبیب، ٣ح٤س ب٩ ًبس اَّلًلی ٣ٌت٤ز ابی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ُث  ُت أَبٔی یَُحسِّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ ًِلَی  َ ِبٔس اِِل ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب َو٣َُح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ  

 ٔ ا٢َ ل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ١ِ ا ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٕس أَ ًََذِرُت ا٨َّٟاَض ٣َا لٔی َوَل٥ُِٜ یَا أَِػَحاَب ٣َُح٤َّ  ی اب٩ُِ َػائٕٔس َوأََخَذِتىٔی ٨ِ٣ُٔط ذ٣ََا٣َْة َصَذا 

ِس ُؤَٟس  َٗ َُٟط َو ُس  َٟ ا٢َ َوََّل یُو َٗ ِس أَِس٤ِ٠َُت  َٗ َّطُ یَُضوزٔیٌّ َو ٥َ إ٧ٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََّٜة لٔی  ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ٠ًََِیطٔ ٣َ  ٦َ ِس رَحَّ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اہلَل  َٗ َو

 َ٠ًِ َ ِّی َِل ٔن َٟطُ أ٣ََا َواہللٔ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِوُٟطُ  َٗ َّی کَاَز أَِ٪ َیأُِخَذ فٔیَّ  ٤َا َزا٢َ َحً َٓ ا٢َ  َٗ ِس َحَحِحُت  َٗ طُ َو ُٖ أَبَاُظ َوأ٣َُّ ٥ُ اِْلَ٪ َحِیُث صَُو َوأَِْعٔ

َٟطُ أََيرُسُّ  ا٢َ َوٗٔی١َ  صُِت َٗ ًَلَیَّ ٣َا ََکٔ َق  ِو ُْعٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ََّک َذاَک اٟزَُّج١ُ   َک أ٧َ

ییحی نب بیبح، دمحم نب دبع االیلع رمتعم ایب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب 

وگں وک وت ںیم ےن ذعمفر اجان افر ںیہمت ریمے ابرے ںیم ااحصب دمحم اصدئ ےن ھجم ےس ابت یہک سج ےس ےھجم رشؾ آیئ ےنہک اگل ہک ول

ہک افر اس ایک وہایگ؟ ایک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ہی ںیہن رفام ا ہک داجؽ وہیدی وہاگ احالہکن ںیم امالؾ ال  اک وہں افر ےنہک اگل 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل ےن اس رپ ہکم وک رحاؾ رکد ا ےہ ںیم قیقحت جح رک یک افالد ہن وہیگ احالہکن ریمی وت افالد یھب ےہ افر آپ یلص ا

 اک وہں افر فہ لسلسم ایسی ابںیت رکات راہ رقبی اھت ہک ںیم اس یک ابوتں ںیم آاجات اس ےن اہک اہلل یک مسق ںیم اجاتن وہں ہک اس فتق 

اس ےس اہک ایگ ایک ےھجت ہی ابت دنسپ ےہ ہک وت یہ فہ آدیم وہ اس ےن اہک ارگ  اہکں ےہ افر ںیم اس ےک ابپ افر فادلہ وک یھب اجاتن وہں افر

 ہی ابت ھجم رپ شیپ یک یئگ وت ںیم اےس اندنسپ ہن رکفں اگ۔

 ییحی نب بیبح، دمحم نب دبع االیلع رمتعم ایب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2853    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، سا٥ٟ ب٩ ٧وح جزیز، ابی نرضہ حرضت ابوسٌیس رضی  :  راوی

٩ًَِ أَبٔی َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیُّ  ث٨ََا َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧ُوٕح أَِخبَرَنٔی ا َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ِج٨َا  َحسَّ ا٢َ ََخَ َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا َس

ا َٗ ٨َا اب٩ُِ َػائٕٔس  ٌَ اّرا َو٣َ اّجا أَِو ٤ًَُّ َٓاِسَتِوَحِظُت ٨ِ٣ُٔط َوِحَظّة َطٔسیَسّة حُحَّ َٚ ا٨َّٟاُض َوَب٘ٔیُت أ٧ََا َوصَُو  َترَفَّ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزَّّٔل  ٨َزَ َٓ  ٢َ

َتطُ  ٌِ ٠َِو َوَؿ َٓ ََِٟحَّ َطٔسیْس  ٠ُِت إٔ٪َّ ا ُ٘ َٓ ٍَ ٣ََتاعٔی  طُ ٣َ ٌَ َوَؿ َٓ ا٢َ َوَجاَئ ب٤ََٔتأًطٔ  َٗ ٠َِیطٔ  ًَ ا٢ُ  َ٘ ا ُي حَ ٤٣َّٔ ا٢َ َتِحَت ت٠َِٔک اٟظَّ َٗ  ٔ َزة

ََِٟحَّ َطسٔ  ٠ُِت إٔ٪َّ ا ُ٘ َٓ ٌٔیٕس  ِب أَبَا َس ا٢َ ارِشَ َ٘ َٓ ٓصٕ  ٌُ َحاَئ بٔ َٓ  َٙ ا٧َِل٠َ َٓ  ٥ْ٨ََُ ٨ََٟا  ِت  ٌَ ٔ ا٢َ رَفُٓ َٗ  ١َ ٌَ َٔ یْس َوا٠َّٟبَُن َحارٌّ ٣َا بٔی إَّٔلَّ َٓ

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٩ًَِ یَٔسظٔ  ا٢َ آُخَذ  َٗ ٩ًَِ یَٔسظٔ أَِو  َب  ُظ أَِ٪ أرَِشَ ِّی أََِکَ َٙ أَن ٔ طُ بَٔظَحَزةٕ ث٥َُّ أَِخت٨َ َ٘ ِّ٠ًَ
ُ أ َٓ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ آُخَذ َحِبًّل  َ٘ َٟ ٌٔیٕس  بَا َس



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َحٔسیُث َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ ٌٔیٕس ٩ِ٣َ َخفَٔی  و٢ُ لٔی ا٨َّٟاُض َیا أَبَا َس ُ٘ ا َي رَشَ ٤٣َّٔ ٌِ ٠ًََِی٥ُِٜ ٣َ ٣َا َخفَٔی 

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ  اِِلَِنَؼارٔ َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَ ًَ َّی اہللُ  ٥ٔ٠ًَِ ا٨َّٟأض بَٔحٔسیٔث َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟشَت ٩ِ٣ٔ أَ ٠َِیطٔ أَ ًَ َّی اہللُ   َػل

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  ٥َ صَُو کَارٔفْ َوأ٧ََا ٣ُِش٥ْٔ٠ أََو َٟٔسی َوَس٠َّ ُت َو ِٛ ِس َتَز َٗ ُط َو َٟ ُس  َٟ ًَ٘ٔی٥ْ ََّل یُو ٥َ صَُو  َوَس٠َّ

َّٜةَ  ٤َِٟٔسی٨ََة َوََّل ٣َ ٥َ ََّل یَِسُخ١ُ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ِس  َٗ َِٟیَص  ٤َِٟٔسی٨َٔة أََو ٤َِٟٔسی٨َٔة َوأ٧ََا بٔا َب٠ُِت ٩ِ٣ٔ ا ِٗ ِس أَ َٗ  َو

ا٢َ  َٗ ُٖ ٣َِؤَٟسظُ  أُرٔیُس ٣َََّٜة  ُُٓط َوأَِْعٔ ِّی َِلَِْعٔ ٔن ا٢َ أ٣ََا َواہللٔ إ َٗ ًِٔذَرُظ ث٥َُّ  َّی ِٛٔسُت أَِ٪ أَ ُِٟدِسرٔیُّ َحً ٌٔیٕس ا  َوأَی٩َِ صَُو اِْلَ٪ أَبُو َس

 ٔ َِٟیِو٦ ََٟک َسائَٔز ا َُٟط َتبًّا  ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ 

ہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ جح  ا رمعہ دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح رجری، ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض ا

رکےن یک رغض ےس ےلچ افر انب اصدئ امہرے اسھت اھت مہ اکی ہگج ارتے وت ولگ رشتنم وہ ےئگ ںیم افر فہ ابح  رہ ےئگ افر ےھجم اس 

امؿ ال رک ریمے اسامؿ ےک اسھت رھک د ا وت ںیم ےن اہک ےس تخس فتشح ف وخػ آ ا وج اس ےک ابرے ںیم اہک اجات اھت افر اس ےن اانپ اس

رگیم تخس ےہ ارگ وت اانپ اسامؿ درتخ ےک ےچی رھک دے وت رتہب ےہ سپ اس ےن ااسی یہ ایک رھپ ںیمہ ھچک رکب اں رظن زپںی فہ ایگ افر 

ر دفدھ یھب رگؾ ےہ افر دفدھ ےک اندنسپ اکی رھبا وہ ایپہل ےل آ ا افر ےنہک اگل اے اوبدیعس ویپ ںیم ےن اہک رگیم تہب تخس ےہ اف

رکےن ےک  ااےئ اس ےک اہھت ےس ےنچب یک افر وکیئ ابت ہن یھت  ا اہک اس ےک اہھت ےس انیل یہ اندنسپ اھت وت اس ےن اہک اے اوبدیعس ںیم 

رے ںیم ولگ ابںیت ےن ارادہ ایک ےہ ہک اکی ریس ےل رک درتخ ےک اسھت اکٹلؤں رھپ اانپ الگ وھگٹن ولں اس فہج ےس وج ریمے اب

رکےت ںیہ اے اوبدیعس نج ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دحثی یفخم ےہ اؿ یک وت اگل ابت ےہ اے ااصنر یک امجتع ھجت رپ وت 

 رفام ا وپہدیہ ںیہن ےہ ایک وت ولوگں ںیم بس ےس ز ادہ ر اؽ اہلل یک دحثی وک اجےنن فاال ںیہن احالہکن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

الہکن داجؽ اکرف وہاگ افر ںیم املسمؿ وہں ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیہن رفام ا فہ ابھجن وہاگ ہک اس یک وکیئ افالد ہن وہیگ اح

 دالخ ہن وہاگ ںیم اینپ افالد دمہنی ںیم وھچڑ رک آ ا وہں ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیہن رفام ا اھت ہک فہ دمہنی افر ہکم ںیم

احالہکن ںیم دمہنی ےس آراہ وہں افر ہکم اک ارادہ ےہ رضحت اوبدیعس دخری ےن اہک رقبی اھت ہک ںیم اس ےک ذعر وبقؽ رک اتیل رھپ اس 

ےن اہک اہلل یک مسق ںیم اےس اچہپاتن وہں افر اس یک اجےئ دیپاشئ ےس یھب فافق وہں افر ہی یھب ولعمؾ ےہ ہک فہ اس فتق اہکں ےہ 

  ےن اس ےس اہک ریتے ےئل اسرے دؿ یک الہتک ف ربابدی وہ۔ںیم

 دمحم نب ینثم، اسمل نب ونح رجری، ایب رضنہ رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2854    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی برش اب٩ ٣ٔـ١ ابی ٣ش٤٠ہ ابی نرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ِٔمُّ  ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ا٢َ  َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ٩ًَِ أَبٔی ٣َِش٤َ٠ََة   ١ٕ َـّ َٔ ىٔی اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا برِٔشْ َي َحسَّ

اُئ ٣ِٔشْک یَ  ـَ َْٜة بَِی ا٢َ َزِر٣َ َٗ َِٟح٨َّٔة  ٥َ َّٔلب٩ِٔ َػائٕٔس ٣َا تُزِبَُة ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َ٘ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِٟ َت ا أَبَا ا ِٗ ا٢َ َػَس َٗ  أس٥ٔ 

رصن نب یلع رشب انب لضفم ایب ہملسم ایب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل 

 ےن انب اصدئ ےس رفام ا تنج یک  یٹ یسیک وہیگ اس ےن اہک اے اوبااقلمس دیفس ابرکی کشم یک رطح وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

 ےن رفام ا وت ےن چس اہک۔

 رصن نب یلع رشب انب لضفم ایب ہملسم ایب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ے ےک ایبؿ ںیمانب ایصد ےک ذترک

     2855    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ جزیز، ابی نرضہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٕ َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ و َحسَّ ٌٔیٕس أَ٪َّ اب٩َِ َػیَّاز ٩ًَِ أَبٔی َس َة  ٩ًَِ أَبٔی َنرِضَ ُِٟحَزیِزٔیِّ  ٩ًَِ ا

اُئ ٣ِٔشْک َخأْٟؽ  ـَ َْٜة بَِی ا٢َ َزِر٣َ َ٘ َٓ َِٟح٨َّٔة  ٩ًَِ تُزِبَٔة ا  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

ٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب ایصد ےن اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رجری، ایب رضنہ ریض اہلل اعت

 یبن ےس تنج یک  یٹ ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اخصل دیفس ابرکی کشم۔

  اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم رجری، ایب رضنہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبدیعس ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2856    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، حرضت ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسرًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، سٌس  :  راوی



 

 

 ًَ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٌِ ٩ًَِ َس َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َرأَیُِت َحسَّ َٗ َٜٔسرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٔس ب٩ِٔ ا ٩ِ ٣َُح٤َّ

ُٕ بٔاہللٔ أَ٪َّ  ٔ ًَِبٔس اہللٔ َیِح٠ ًَلَی َذَٟٔک ٨ًَِٔس َجابَٔز ب٩َِ   ُٕ ٔ ُت ٤ًََُز َیِح٠ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ُٕ بٔاہللٔ  ٔ ٠ُِت أََتِح٠ ُ٘ َٓ ا٢ُ  جَّ اب٩َِ َػائٕٔس اٟسَّ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُظ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ٥ِ٠َ ی٨ُِرٔکِ َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

اربامیہ، رضحت دمحم نب دکنمر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل  نب اعمذ ایب ہبعش، دعس نب دیبع اہلل

 فہ ہنع وک مسق اھک رک ےتہک وہےئ داھکی ہک انب اصدئ داجؽ ےہ وت ںیم ےن اہک ایک  م اہلل یک مسق ااھٹےت وہ اوہنں ےن اہک ںیم ےن رمع وک انس

 س مسق ااھٹ رےہ ےھت افر یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن ااکنر ہن رفام ا۔اس ابت رپ یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپ

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دعس نب اربامیہ، رضحت دمحم نب دکنمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم انب ایصد

     2857    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ رح٠٣ہ ب٩ ٤ًزا٪ اب٩ وہب، یو٧ص اب٩ طہاب سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبٔس ا ًَ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی ب٩ِٔ  ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َحسَّ حٔیٔيیُّ أَِخبََرنٔی اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣ََة ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪ اٟتُّ ہللٔ ب٩ِٔ رَحِ

أب ا٧َِل٠َ  َِٟدلَّ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَِخبََرُظ أَ٪َّ ٤ًََُز ب٩َِ ا ًَِبٔس اہللٔ أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٍَ َرُسو٢ٔ ٩ًَِ َسا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٠َِیطٔ  َٙ ٣َ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

 َٗ ِس  َٗ َة َو َٟ ا َِ بَِیأ٪ ٨ًَِٔس أُك٥ُٔ بَىٔی ٣َ ٍَ اٟؼِّ ُب ٣َ ٌَ َّی َوَجَسُظ َی٠ِ ٕ َحً از ٥َ فٔی َرصِٕم َٗٔب١َ اب٩ِٔ َػیَّ ٕ َیِو٣َئٕٔذ َوَس٠َّ اَرَب اب٩ُِ َػیَّاز

َّی اہللُ  َب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی َُضَ زِ َحً ٌُ ٥ِ٠َ َيِظ َٓ ُِٟح٥َُ٠  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٔ ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َهِضزَُظ بَٔیٔسظ  

ََّک َرُسو٢ُ اِِل٣ُِّ  ا٢َ أَِطَضُس أ٧َ َ٘ َٓ َِٟیطٔ اب٩ُِ َػیَّازٕ  ٔ ٨ََوَز إ َٓ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ  ا٢َ اب٩ُِ َػیَّأَّلب٩ِٔ َػیَّازٕ أََتِظَضُس أَن َ٘ َٓ زٕ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ یَِّْن 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ـَ َٓ ِّی َرُسو٢ُ اہللٔ رَفَ ٥َ أََتِظَضُس أَن ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ آ٨ِ٣َُت بٔاہللٔ َوبٔزُُس٠ٔطٔ ث٥َُّ َػل َٗ ٥َ َو

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َّی اہللُ َٗ َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ْٚ َوکَاذْٔب  ٔ ٕ َیأِتٔیىٔی َػاز ا٢َ اب٩ُِ َػیَّاز َٗ ٣َاَذا َتَزی 

ِس  َٗ ِّی  ٔن ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َٗ ٠َِیَک اِِل٣َِزُ ث٥َُّ  ًَ ٥َ ُخ٠َِّم  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َٓ ََٟک َخبٔیّئا  ازٕ صَُو َخَبأُِت  ا٢َ اب٩ُِ َػیَّ َ٘

ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ ِسَرَک  َٗ ُسَو  ٌِ ٩ِ٠َ َت َٓ  ِ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِخَشأ ًَ َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ رُّ  أب َذِرنٔی یَا َرُسو٢َ اہللٔ اٟسُّ َِٟدلَّ ا



 

 

 ًَ َّی اہللُ  َُٟط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َ٘ ِب ٨ًُُ ِت٠ٔطٔ أَُِضٔ َٗ ََٟک فٔی  ًََٓل َخَِْر  ٥ِ ی٨َُُِٜط  َٟ ٠َِیطٔ َوإِٔ٪  ًَ ٩ِ٠َ ُتَش٠ََّم  َٓ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ ی٨َُِٜطُ 

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ انب فبہ، ویسن انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ اکی امجتع ںیم انب ایصد یک رطػ رفاتی ےہ ہک رضحت رمع نب اطخب 

و غ اھت افر اےس 
ت ل
ن
ےلکن اہیں کت ہک اےس ینب اغمہل ےک اکمونں ےک اپس وچبں ےک اسھت ےتلیھک وہےئ اپ ا افر انب ایصد اؿ دونں رقبی ا

ہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ےس اس یک  رم رپ رضب امری رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ھچک ولعمؾ ہن وہ اکس اہیں کت ہک ر اؽ اہلل یلص ا

ہک فملس ےن انب ایصد ےس رفام ا ایک وت وگایہ داتی ےہ ہک ںیم اہلل اک ر اؽ وہں انب ایصد ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ دھکی رک اہک 

ں ےک ر اؽ ںیہ رھپ انب ایصد ےن ر اؽ اہلل ےس اہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ںیم وگایہ داتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اویم

 وگایہ دےتی ںیہ ہک ںیم اہلل اک ر اؽ وہں وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس وھچڑ د ا افر رفام ا ںیم اامیؿ ال ا اہلل رپ اس ےک

ایک داتھکی ےہ انب ایصد ےن اہک ریمے اپس اچس یھب آات ےہ افر وھجاٹ یھب  ر اولں رپ رھپ ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا وت

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجت رپ الص اعمہلم وت رھپ ہبتشم وہایگ رھپ ر اؽ اہلل ےن اس ےس رفام ا ںیم ےن ھجت ےس وپےنھچ

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےس رفام ا دفر وہ وت اےنپ ادنازہ ےک ےئل اکی ابت اپھچیئ وہیئ ےہ وت انب ایصد ےن اہک فہ دخ ےہ ر ا

ےس آےگ ںیہن ڑبھ اتکس رھپ رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ےھجم ااجزت دںی اے اہلل ےک ر اؽ ںیم اس یک رگدؿ 

افر ارگ ہی فہ ںیہن ےہ وت اس ےک لتق رکےن ںیم  امر دفں ر اؽ اہلل ےن اؿ ےس رفام ا ارگ ہی فیہ ےہ وت  م اس رپ طلسم ہن وہ وکس ےگ

 اہمترے ےئل وکیئ الھبیئ ںیہن ےہ۔

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ انب فبہ، ویسن انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2858    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل :  راوی

ًَِبسٔ اہللٔ  ا٢َ َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٥َ َوأُبَیُّ  َو ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َس َذَٟٔک َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌِ َٙ َب و٢ُ ا٧َِل٠َ ُ٘ ًَِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ُت  ٌِ  ب٩ُِ َس٤ٔ

 ًَ َّی اہللُ  َّی إَٔذا َزَخ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕ َحً ًَّٟٔی ٓٔیَضا اب٩ُِ َػیَّاز ٔلَی ا٨َِّٟد١ٔ ا ٕب اِِلَِنَؼارٔیُّ إ ٌِ قٔی َٛ َٙ َیتَّ ٔٔ َ ٥َ ا٨َِّٟد١َ ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ



 

 

آُظ َرُس  ٕ رَفَ ِب١َ أَِ٪ یََزاُظ اب٩ُِ َػیَّاز َٗ ٕ َطِیّئا  ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ َػیَّاز َٔ ا٨َِّٟد١ٔ َوصَُو یَِدت١ُٔ أَِ٪ َيِش٤َ ٠ًََِیطٔ بُٔحُذو َّی اہللُ  و٢ُ اہللٔ َػل

 َٔ ٔلی َٗ إغ فٔی  ًَلَی رٔفَ  ٍْ ٔ َلح ـِ ٥َ َوصَُو ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕ َرُسو٢َ اہللٔ َػل أَِت أ٦ُُّ اب٩ِٔ َػیَّاز َٟطُ ٓٔیَضا َز٣ِز٣ََْة رَفَ ٕة 

َثاَر اب٩ُِ َػ  َٓ ْس  ٕ َصَذا ٣َُح٤َّ ٖٔ َوصَُو اِس٥ُ اب٩ِٔ َػیَّاز ٕ یَا َػا از َِٟت َّٔلب٩ِٔ َػیَّ ا َ٘ َٓ َٔ ا٨َِّٟد١ٔ  قٔی بُٔحُذو ا٢َ َر َیتَّ َ٘ َٓ  ٕ ُسو٢ُ اہللٔ یَّاز

ََّن  ِتُط بَْ َٛ ِو َتَز َٟ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

اسمل نب دبعاہلل انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسمل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک رفامےت 

ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس ابغ یک رطػ ےلچ سج ںیم انب وہےئ انس ہک اس فاہعق ےک دعب ر اؽ اہلل افر رضحت ایب نب بعک 

ایصد اھت اہیں کت ہک بج ر اؽ اہلل اس ابغ ںیم دالخ وہےئ وت وجھکرفں ےک ونتں ںیم ےنپھچ ےگل اتہک انب ایصد ےک دےنھکی ےس ےلہپ 

ا 

 

 
 وہا ےہ افر ھچک ر انگ راہ ےہ سپ انب ایصد یک اس یک ھچک وگتفگ نس ںیکس سپ ر اؽ اہلل ےن اےس داھکی ہک فہ اینپ اکی اچدر ںیم اٹپل ل

ہی فادلہ ےن ر اؽ اہلل وک وجھکر ےک ونتں یک آڑ ںیم ےتپھچ وہےئ دھکی ایل وت اس ےن انب ایصد ےس اہک اے اصػ افر ہی انب ایصد اک انؾ اھت 

 فہ ھچک ایبؿ رک داتی۔ دمحم ںیہ وت انب ایصد وفرا اھٹ ڑھکا وہا ر اؽ اہلل ےن رفام ا ارگ فہ اےس وھچڑ دیتی وت

 اسمل نب دبعاہلل انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اسمل نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2859    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ أَثِى َٓ ٥َ فٔی ا٨َّٟأض  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٤ًََُز  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ َسا٥ْٟٔ  ًَلَی اہللٔ ب٤َٔا صَُو أَصِ َٗ ٠ُُط ث٥َُّ ذَََکَ ی 

ِو٣َ  َٗ ِس أ٧ََِذَرُظ ٧ُوْح  َ٘ َٟ ِو٣َطُ  َٗ ِس أ٧ََِذَرُظ  َٗ ٤ُوُظ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٧َٔيٓیٕ إَّٔلَّ َو ُٛ ِّی َِل٧ُِٔذُر ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ  جَّ ٠ِطُ اٟسَّ ُ٘ ٥ِ َي َٟ ِوَّّل  َٗ ُٗو٢ُ َل٥ُِٜ ٓٔیطٔ  ٩ِٜٔ أَ ُط َوَل

ًَِوُر َوأَ٪َّ  َُّط أَ ٤َُّ٠وا أ٧َ ٌَ ِو٣ٔطٔ َت َ٘ ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٔطَضإب َوأَِخبََرنٔی ٤ًَُزُ ب٩ُِ ثَابٕٔت اِِلَِنَؼارٔیُّ ٧َٔيیٌّ ٟ َٗ َوَر  ًِ َ َِٟیَص بٔأ الَی  ٌَ اہلَل َتَباَرَک َوَت

 ًَ َّی اہللُ  ٥َ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُف أَِػَحأب َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ َّطُ أَِخبََرُظ َب َر ا٨َّٟاَض ٠َِیطٔ َوَس٠َّ أ٧َ ا٢َ یَِو٦َ َحذَّ َٗ  ٥َ

ا٢َ  َٗ ُؤُظ ک١ُُّ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َو ٠َ٤َُط أَِو َيِْقَ ًَ َظ  ُؤُظ ٩ِ٣َ ََکٔ ًَِی٨َِیطٔ کَارٔفْ َيِْقَ َُّط ٣َُِٜتوْب بََِْن  ا٢َ إ٧ٔ جَّ ٩َِٟ یََزی أََحْس ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟسَّ َّطُ  ٤َُّ٠وا أ٧َ ٌَ  َت

َّی ی٤َُوَت  زَّ َوَج١َّ َحً ًَ  َربَُّط 

ہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس ےک دعب ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ولوگں ےک درایمؿ اسمل نب دبعا



 

 

ڑھکے وہےئ افر اہلل یک رعتفی اس یک اشؿ ےک اطمقب ایبؿ یک رھپ داجؽ اک ذرک ایک وت رفام ا ںیم ںیہمت اس ےس ڈراات وہں افر رہ یبن 

وقؾ وک اس ےس ڈرا ا ےہ قیقحت ونح یھب اینپ وقؾ وک اس ےس ڈرا ےکچ ںیہ نکیل ںیم ںیہمت ایسی ابت اتبات وہں یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ 

اہشب  وج یسک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ وقؾ وک ںیہن اتبیئ اجؿ روھک ہک فہ ےب کش اکان وہاگ افر اہلل ابترک فاعتیل اکان ںیہن ےہ انب

اصنری ےن ربخ دی ہک اےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ضعب احصہب ےن ربخ دی ہک آپ ےن داجؽ ےس ےن اہک ےھجم رمع نب اثتب ا

ڈراےت وہےئ اس دؿ رفام ا اس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہا وہاگ ےسج فیہ زپھ ےکس اگ وج اس ےک لمع وک اندنسپ رکات 

  ا  م ںیم ےس وکیئ یھب اےنپ رب ازعلت وک رمےن کت رہزگ ہن دھکی ےکس اگ۔وہاگ  ا رہ ومنم اےس زپھ ےکس اگ افر آپ ےن رفام

 اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ایبؿ ںیم انب ایصد ےک ذترکے ےک

     2860    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی ب٩ ح٤یس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل حرضت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس بِ  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َػأٟٕح َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ ٩ُ ح٤َُِیٕس 

َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػ  ا٢َ ا٧َِل٠َ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ أَ٪َّ  ٠َِیطٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی َسا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ًَ َّی اہللُ  ُط َرصِْم ل ٌَ َوَس٥ََّ٠ َو٣َ

ٍَ ا ُب ٣َ ٌَ ُِٟح٥َُ٠ ی٠َِ َ ا ِس ٧َاَصز َٗ ٕ ًَُُل٣ّا  َّی َوَجَس اب٩َِ َػیَّاز أب َحً َِٟدلَّ ٤َ٠ِِِٟٔأ٪ ٨ًَِٔس أُك٥ُٔ بَىٔی ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٓٔیض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

ٔلَی ٨ِ٣َُتَهی حَ  َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث یُو٧َُص إ َٚ ا اؤَیَة َوَسا ٌَ ا٢َ أُبَیٌّ ٣ُ َٗ ا٢َ  َٗ وَب  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي َِٟحٔسیٔث  ٔسیٔث ٤ًََُز ب٩ِٔ ثَابٕٔت َوفٔی ا

ََّن أ٣َِزَظُ  ُط بَْ ِتُط أ٣ُُّ َٛ ِو َتَز َٟ ا٢َ  َٗ ََّن  ِتطُ بَْ َٛ ِو َتَز َٟ ِؤٟطٔ  َٗ ىٔی فٔی  ٌِ  َي

انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  نسح نب یلع ولحاین نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، دعس اوباصحل انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےلچ افر آےکپ اسھت آےکپ احصہب یک اکی امجتع یھت نج ںیم رمع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت 

اھت ابح   اہیں کت ہک انب ایصد ےچب وک اپ ا وج ہک ولبتغ ےک رقبی اھت افر وچبں ےک اسھت ونب اعمفہی ےک اکمونں ےک اپس لیھک راہ

 دحثی زگر یکچ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک آپ ےن رفام ا اکش اس یک فادلہ اےس وھچڑ دیتی وت اس اک اسرا اعمہلم فاحض وہ اجات۔

 نسح نب یلع ولحاین نب دیمح وقعیب نب اربامیہ، دعس اوباصحل انب اہشب اسمل نب دبعاہلل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2861    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًبس ب٩ ح٤یس س٤٠ہ ب٩ طبیب ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی سا٥ٟ حرضت ا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ٤َْز  ٌِ ٚٔ أَِخبََر٧َا ٣َ ا ِبٔس اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوَس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َج٤ٔی ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ و َحسَّ ٩ًَِ َسا٥ٕٟٔ  یِّ 

٥َ ٣َزَّ بٔاب٩ِٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٤َ٠ِِِٟٔأ٪  َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٍَ ا ُب ٣َ ٌَ أب َوصَُو ی٠َِ َِٟدلَّ ٕ فٔی َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ ٓٔیض٥ِٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا از َػیَّ

٥َِٟ یَِذَُکِ  ِبَس ب٩َِ ح٤َُِیٕس  ًَ ىَی َحٔسیٔث یُو٧َُص َوَػأٟٕح ََُِْر أَ٪َّ  ٌِ ََٟة َوصَُو ًَُُل٦ْ ب٤َٔ ا َِ ٔ ٨ًَِٔس أُك٥ُٔ بَىٔی ٣َ ٚٔ  َحسٔیَث اب٩ِٔ ٤ًََُز ف ی ا٧ِٔلًَل

ٔلَی ا٨َِّٟد١ٔ  ٕب إ ٌِ َٛ ٍَ أُبَیِّ ب٩ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َ َّی اہللُ   ا٨َّٟٔيیِّ َػل

دبع نب دیمح ہملس نب بیبش دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل اےنپ 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اطخب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یھب ےھت انب ایصد ےک اپس احصہب یک اکی امجتع ےک اسھت نج ںیم رضحت رمع

ےس زگرے وت فہ ینب اغمہل ےک اکمونں ےک اپس وچبں ےک اسھت لیھک راہ اھت افر فہ یھب ڑلاک اھت رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک 

 نب بعک ےک اسھت وجھکرفں ےک ابغ یک رطػ رشتفی ےل ےئگ۔اس دحثی ںیم ہی ذموکر ںیہن ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ایب 

 دبع نب دیمح ہملس نب بیبش دبعارلزاؼ، رمعم، زرہی اسمل رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 نب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیما

     2862    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس روح ب٩ ًبازہ، ہظا٦ ایوب حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا َرِوُح ب٩ُِ ًَُباَزَة َحسَّ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َحسَّ ث٨ََا  ٔف َحسَّ ٌِ َٟقَٔی اب٩ُِ ٤ًََُز اب٩َِ َػائٕٔس فٔی َب ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ یُّوَب 

َؼةَ  ِٔ ًَلَی َح ََٓسَخ١َ اب٩ُِ ٤ًََُز  ََّٜة  َّی ٣ََْلَ اٟشِّ َذ َحً َٔ َٓا٧َِت َبُط  ـَ ِوَّّل أَُِ َٗ ُط  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  ٚٔ ا ُط َرح٤ََٔک  َُطُ َٟ َِٟت  ا َ٘ َٓ َضا  َِ ِس ب٠ََ َٗ َو

ـِ اہللُ ٣َا أََرزِ  َُ ُد ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا یرَِخُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤ِٔ٠ًََت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل بَُضاَت ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ َػائٕٔس أ٣ََا  ـَ ِِ  َبٕة َي

 یک انب دبع نب دیمح رفح نب ابعدہ، اشہؾ اویب رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ا دالےن فایل یھت سپ فہ اانت وھپال ہک 

 

ضہ

 

ع
ایصد ےس دمہنی ےک یسک راہتس ںیم الماقت وہیئگ وت انب رمع ےن اس ےس ایسی ابت یہک وج اےس 



 

 

انب  راہتس رھب ایگ رھپ انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اؾ اوملنینم دیسہ ہصفح ےک اپس احرض وہےئ افر اںیہن ہی ربخ لم یکچ یھت وت اوہنں ےن

ؽ اہلل رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک اہلل آپ رپ رمح رفامےئ وت ےن انب اصدئ ےک ابرے ںیم ایک ارادہ ایک اھت ایک وت ںیہن اجاتن اھت ہک ر ا

 ےن رفام ا ہک داجؽ یسک رپ ہصغ رکےن یک فہج ےس یہ ےلکن اگ۔

 اعتٰیل ہنع دبع نب دیمح رفح نب ابعدہ، اشہؾ اویب رضحت انعف ریض اہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 انب ایصد ےک ذترکے ےک ایبؿ ںیم

     2863    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ر اب٩ ًو٪ حرضت ٧آٍ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی حشْن اب٩ حش٩ ب٩ يشا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِوٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ىٔی اب٩َِ َحَش٩ٔ ب٩ِٔ َيَشإر َحسَّ ٌِ ث٨ََا حَُشِْْن َي َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ و٢ُ َحسَّ ُ٘ ٍْ َي ٔ ا٢َ کَاَ٪ ٧َآ َٗ  ٍٕ

 ِ َٟ٘ٔیُتُط ٣َزََّتْ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًََُز  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٠ُُِٗت اب٩ُِ َػیَّاز ا٢َ  َٗ ا٢َ ََّل َواہللٔ  َٗ َُّط صَُو  ثُوَ٪ أ٧َ ض٥ِٔ َص١ِ َتَحسَّ ـٔ ٌِ ٠ُِت َٟٔب ُ٘ َٓ ٠َ٘ٔیُتُط  َٓ ا٢َ  َٗ ٔن 

 ٔ َََٜٓذٟ َّٟسا  ٥ِ ٣َاَّّل َوَو ُٛ ثََر ِٛ َّی یَُٜوَ٪ أَ ٩َِٟ ی٤َُوَت َحً َُّط  ٥ُِٜ أ٧َ ـُ ٌِ ِس أَِخبََرنٔی َب َ٘ َٟ َذبَِتىٔی َواہللٔ  َِٟیوِ َٛ ٤ًَُوا ا ث٨َِا َک صَُو َز َتَحسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٦َ

ًَِی٨َُک ٣َا أََر  ٠َِت  ٌَ َٓ ٠ُِت ٣ًََی  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَِی٨ُُط  ِت  ِس َنرَفَ َٗ ی َو َیّة أَُِخَ ِ٘ َٟ ٠َ٘ٔیُتُط  َٓ ا٢َ  َٗ ُتطُ  ِٗ اَر َٓ ٠ُُِٗت ث٥َُّ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ََّل أَِزرٔی  َٗ ی 

 ًَ َضا فٔی  َ٘ ا٢َ إِٔ٪ َطاَئ اہللُ َخ٠َ َٗ ُف ََّل َتِسرٔی َوهَٔی فٔی َرأِٔسَک  ٌِ ٥َ َب ًَ زَ َٓ ا٢َ  َٗ ُت  ٌِ ٔ ح٤َٔإر َس٤ٔ أََطسِّ ٧َدْٔر َٛ ٨َرَخَ  َٓ ا٢َ  َٗ َؼاَک صَٔذظٔ 

ا٢َ َوَجاَئ  َٗ زُِت  ٌَ َواہللٔ ٣َا َط َٓ ا أ٧ََا  ِت َوأ٣ََّ َ َٜرسَّ َّی َت ّؼا کَا٧َِت ٣َعَٔی َحً ٌَ بُِتُط بٔ ِّی َُضَ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن أَِػَحابٔی أَن ًَلَی أ٦ُِّ ا َّی َزَخ١َ  َحً

َحسَّ  ْب يَ َٓ ـَ ًَلَی ا٨َّٟأض َُ ُثطُ  ٌَ ٢َ ٣َا یَِب ا٢َ إٔ٪َّ أَوَّ َٗ ِس  َٗ َُّط  ٥ِ٠َ أ٧َ ٌِ ٥ِ َت َٟ َِٟیطٔ أَ ٔ َِٟت ٣َا تُزٔیُس إ ا َ٘ َٓ بُطُ ثََضا  ـَ ِِ 

 دمحم نب ینثم نیسح انب نسح نب اسیر انب توؿ رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انب رمع ےن اہک ںیم ےن انب ایصد ےس

دف رمہبت الماقت یک ںیم اس ےس الم وت ںیم ےن ضعب ولوگں ےس اہک ایک  م ایبؿ رکےت وہ ہک فہ فیہ ےہ اوہنں ےن اہک اہلل یک مسق ںیہن 

ںیم ےن اہک  م ےن ےھجم وھجاٹ رک د ا اہلل یک مسق  م ںیم ےس ضعب ےن ےھجم ربخ دی ہک فہ رہزگ ںیہن رمے اگ اہیں کت ہک  م ںیم ےس 

افر اصبح افالد وہ اجےئ اگ سپ فہ اؿ دونں ولوگں ےک امگؿ ںیم ااسی یہ ےہ رھپ انب ایصد مہ ےس ابںیت رک ےک دجا وہ ایگ  ز ادہ امدلار

رھپ ںیم اس ےس دفرسی رمہبت الم وت اس یک آھکن وھپؽ یکچ یھت وت ںیم ےن اس ےس اہک ںیم ریتی آھکن وج اس رطح دھکی راہ وہں ہی بک 

ںیہن اجاتن ںیم ےن اہک وت اجاتن یہ ںیہن احالہکن ہی وت ریتے رس ںیم وموجد ےہ اس ےن اہک ارگ اہلل ےن اچاہ وت  ےس وہیئ ےہ اس ےن اہک ںیم

فہ ریتی ال یھ ںیم اےس دیپا رک دے اگ رھپ اس ےن دگوہ یک رطح زفر ےس آفاز اکنیل اس ےس ز ادہ تخس آفاز ںیم ےن ںیہن  ین 



 

 

 ا ہک ںیم ےن اےس اےنپ اپس وموجد ال یھ ےس امرا ےہ اہیں کت ہک فہ وٹٹ یئگ ےہ یھت افر ریمے ضعب اسویھتں ےن ادنازہ اگل

ریتا احالہکن اہلل یک مسق ےھجم اس اک ملع کت ہن اھت اہیں کت ہک اؾ اوملنینم ےک اپس احرض وہےئ وت اںیہن ہی فاہعق ایبؿ ایک اوہنں ےن اہک 

ہیلع فملس ےن رفام ا ولوگں ےک اپس داجؽ وک ےنیھب فایل بس ےس ےلہپ فہ ہصغ وہاگ وج  اس ےس ایک اکؾ اھت ایک وت اجاتن ہن اھت ہک آپ یلص اہلل

 اےس یسک رپ آےئ اگ۔

 دمحم نب ینثم نیسح انب نسح نب اسیر انب توؿ رضحت انعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2864    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ ، ٣ح٤س ب٩ برش ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ حَ  اََّل َحسَّ َٗ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َو٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ث٨ََا سَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز ح و َحسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ  

ث٨ََا ًُبَیِ  ُس ب٩ُِ برِٔشٕ َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َّی اہللُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ُس اہللٔ 

٤َِٟٔشیَح اٟسَّ  ًَِوَر أَََّل َوإٔ٪َّ ا َ َِٟیَص بٔأ الَی  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ اہللَ َت َ٘ َٓ ا٢َ بََِْن َهِضَزانَِی ا٨َّٟأض  جَّ ِٟیُ َذََکَ اٟسَّ ِْٔن ا ٌَ ِٟ ًَِوُر ا ا٢َ أَ أَ٪َّ جَّ َٛ ٤ِىَی 

 ًَِی٨َُط ٨ًََٔبْة كَآَٔئْة 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ، دمحم نب رشب دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن ولوگں 

ےس اکان وہاگ وگ ا ہک اس یک آھکن وھپےل  ےک اسےنم داجؽ اک ذرک ایک وت اراشد رفام ا ےب کش اہلل اعتیل اکان ںیہن ےہ افر حیسم داجؽ آھکن

 وہےئ اوگنر یک رطح وہ یگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم ، دمحم نب رشب دیبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2865    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوربیٍ ابوکا١٣ ح٤از اب٩ زیس ایوب ٣ح٤س ب٩ ًباز حات٥ اب٩ اس٤ٌی١ ٣وسٰی ب٩ ً٘بہ ٧آٍ :  راوی

 َ ث اََّل َحسَّ َٗ ٍٔ َوأَبُو کَا١ٕ٣ٔ  ثَىٔی أَبُو اٟزَّبٔی ىٔی َحسَّ ٌِ ث٨ََا َحات٥ْٔ َي ٕ َحسَّ ًَبَّاز ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَیُّوَب ح و َحسَّ اْز َوصَُو اب٩ُِ َزیِٕس  ٨َا َح٤َّ

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧َآ ص٤َُا  َبَة لِٔکَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوَسی ب٩ِٔ ًُ ٌٔی١َ  ٥َ ب٤ٔٔثِ  اب٩َِ إِٔس٤َ  ٠ٔطٔ َوَس٠َّ

 اوبرعیب اوباکلم امحد انب زدی اویب دمحم نب ابعد اح م انب اامسلیع ومٰیس نب ہبقع انعف اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوبرعیب اوباکلم امحد انب زدی اویب دمحم نب ابعد اح م انب الیعمس ومٰیس نب ہبقع انعف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2866    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل ت :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت أ٧َََص  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َوُر َوإٔ٪َّ  ب٩َِ ٣َأٟٕک  ًِ َُّط أَ اَب أَََّل إ٧ٔ ًَِوَر اِلَٜذَّ َ َتُط اِِل ِس أ٧ََِذَر أ٣َُّ َٗ ٧َٔيٓیٕ إَّٔلَّ َو

ًَِی٨َِیطٔ ک ٖ ر ًَِوَر َو٣َُِٜتوْب بََِْن  َ َِٟیَص بٔأ  ٥ُِ  َربَّٜ

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 

ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا رہ یبن ےن اینپ اینپ اتم وک اکےن داجؽ ےس ڈرا ا ےہ آاگہ روہ ےب کش فہ اکان وہاگ افر ےب کش اہمترا 

 رپفرداگر اکان ںیہن ےہ اس یک آوھکنں ےک درایمؿ ک، ػ، ر، اھکل وہا وہاگ۔

 دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2867    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ثىی اب٩ بظار اب٩ ٣ثىی ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ابوٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔ  اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا َتاَزَة حَ َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أ٧ََُص ی أَبٔی  سَّ



 

 

ًَِی٨َِیطٔ ک ٖ ر أَِی  ا٢ُ ٣َُِٜتوْب بََِْن  جَّ ا٢َ اٟسَّ َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   کَارٔفْ  ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ ٧َٔيیَّ اہللٔ َػل

 ےک یبن یلص اہلل ہیلع انب ینثم انب اشبر انب ینثم اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اہلل

 فملس ےن رفام ا داجؽ یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ رفک ینعی اکرف اھکل وہا وہاگ۔

 انب ینثم انب اشبر انب ینثم اعمذ نب اشہؾ اوباتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2868    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب ًٔا٪ ًبساٟوارث طٌیب ب٩ حبحاب حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ  ا٢َ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِٟحِبَحأب  ِیٔب ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ ُط َِٟوارٔٔث  ًَِبُس ا ث٨ََا  اُ٪ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ

ًَِی٨َِیطٔ کَارٔفْ ث٥َُّ تَ  ِْٔن ٣َُِٜتوْب بََِْن  ٌَ ِٟ ا٢ُ ٤ِ٣َُشوُح ا جَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟسَّ َّی اہللُ  ُؤُظ ک١ُُّ َضحَّاصَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا ک ٖ ر َيِْقَ

 ٣ُِش٥ٕٔ٠ 

اب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن 
 
زریہ نب رحب افعؿ دبعاولارث بیعش نب بح

ر اراشد رفام ا داجؽ یک اکی آھکن ادنیھ ےہ اس یک دفونں آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل ےہ رھپ اس ےک ےجہ ےئک ینعی ک ، ػ، ر، اف

 رہ املسمؿ اےس زپھ ےل اگ۔

اب رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
 
 زریہ نب رحب افعؿ دبعاولارث بیعش نب بح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2869    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ٣ح٤س ب٩ ًًلء، اسحاٚ ب٩ ابزاہ٥ اسحاٚ ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ حرضت حذئہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ُس ب٩ُِ ا ٕ َو٣َُح٤َّ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ًَلٔئ َوإِٔسَح ٌَ



 

 

 ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي  ٕٙ ٩ًَِ َط٘ٔی ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤیََة  ٌَ ِْٔن  أَبُو ٣ُ ٌَ ِٟ َوُر ا ًِ َ ا٢ُ أ جَّ اٟسَّ

ِٟیُ  ٨َاُرُظ َج٨َّْة َوَج٨َُّتُط ٧َاْر ا َٓ طُ َج٨َّْة َو٧َاْر  ٌَ ٣َ ٔ ز ٌَ
ا٢ُ اٟظَّ َٔ ی ُج  رِسَ

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامہ ااحسؼ اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اکین وہیگ ےنھگ ابولں فاال وہاگ افر اس ےک اسھت تنج افر دفزخ وہیگ افر اس یک  ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اراشد رفام ا داجؽ یک ابںیئ آھکن

 دفزخ تنج افر اس یک تنج منہج ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، دمحم نب العء، ااحسؼ نب اربامہ ااحسؼ اوباعمفہی اشمع، قیقش رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2870    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪ ابی ٣اٟک اطحعی ربعی ب٩ رحاغ حرضت حذئہ :  راوی

٩ًَِ رٔبِعٔیِّ  ٩ًَِ أَبٔی ٣َأٟٕک اِِلَِطَحعٔیِّ  ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ َصاُروَ٪  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ  َحسَّ َٗ َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي إغ  ب٩ِٔ رٔحَ

ا٢ٔ  جَّ ٍَ اٟسَّ ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔا ٣َ ٥َ َِل٧ََا أَ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ِْٔن ٣َاْئ  َٗ ٌَ ِٟ ُط ٧َِضَزأ٪ َیِحزٔیَأ٪ أََحُسص٤َُا َرأَِی ا ٌَ ٨ِ٣ُٔط ٣َ

َّٟٔذی یََزاُظ ٧َاّرا  ٠َِیأِٔت ا٨َِّٟضَز ا َٓ ٩َّ أََحْس  َٛ ا أَِزَر إ٣َّٔ َٓ ُخ  ِْٔن ٧َاْر َتأَجَّ ٌَ ِٟ ُِٟیَلأِكِٔئ َرأَِسطُ أَبَِیُف َواِْلََخُ َرأَِی ا ِف ث٥َُّ  ِّ٤ َِ ُِٟی َو

َب ٨ِ٣ٔطُ  َیرِشَ ًَِی٨َِیطٔ کَارٔفْ  َٓ ٠َُٔیَوْة ٣َُِٜتوْب بََِْن  ْة  ٠َِیَضا َهرَفَ ًَ ِْٔن  ٌَ ِٟ ا٢َ ٤ِ٣َُشوُح ا جَّ َّطُ ٣َاْئ بَارْٔز َوإٔ٪َّ اٟسَّ إ٧ٔ ُؤُظ ک١ُُّ َٓ  َيِْقَ

ٔ کَاتٕٔب  َُِْر  ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ کَاتٕٔب َو

رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن  اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ ایب امکل ایعجش ریعب نب رحاش رضحت ذحہفی ےس

رفام ا ںیم وخب اجاتن وہں ہک داجؽ ےک اسھت ایک وہاگ اس ےک اسھت یتہب وہیئ رہنںی وہں یگ اؿ ںیم ےس اکی اک اپین دےنھکی ںیم دیفس 

اجےئ ےسج کڑھیتک وہیئ آگ وصتر وہاگ افر دفرسی دےنھکی ںیم کڑھیتک وہیئ آگ وہیگ سپ ارگ وکیئ آدیم اس وک اپ ےل وت اس رہن ںیم 

رکے افر آھکن دنب رک ےک اےنپ رس وک اکھجےئ رھپ اس ےس ےئپ ےب کش فہ ڈنھٹا اپین وہاگ افر ےب کش داجؽ ابلکل دنب آھکن فاال وہاگ 

 اگ۔ اس رپ اکی ومیٹ یلھپ وہیگ اس یک آوھکنں ےک درایمؿ اکرف اھکل وہا وہاگ افر رہ ےنھکل فاال افر اجلہ ومنم اےس زپوہ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ ایب امکل ایعجش ریعب نب رحاش رضحت ذحہفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2871    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًیبساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ربعی رحاغ حرضت  :  راوی

 حذئہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  َبُة ح و َحسَّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ َّی َوا٠َّٟ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا َّ٤

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َة  َٔ ٩ًَِ حَُذِي إغ  ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ  ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ا٢َ فٔی َحسَّ َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ  

ا٢ٔ  جَّ ًَل َتِض٠ُٜٔوااٟسَّ َٓ ٨َاُرُظ ٣َاْئ بَارْٔز َو٣َاُؤُظ ٧َاْر  َٓ ُط ٣َاّئ َو٧َاّرا  ٌَ  إٔ٪َّ ٣َ

 ت د  اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحاش رضحت ذحہفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص
عب

 

اہلل ہیلع فملس ےن داجؽ ےک ابرے ںیم رفام ا ہک اس ےک اسھت اپین افر آگ وہیگ اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص 

 سپ اس یک آگ ڈنھٹا اپین وہاگ افر اس یک اپین آگ وہیگ سپ  م الہک ہن وہان۔

 ت د اہلل نب اعمذ ایب ہبعش، دمحم نب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحاش رضحت ذحہفی ریض ا :  رافی
عب

ہلل اعتٰیل 

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2872    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ًہحرضت ابو٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ وزٕ َوأ٧ََا َس٤ٔ ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ 

 رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یھب ہی دحثی ر اؽ اہلل ےس  ین۔

 رضحت اوبوعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2873    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ز انؼاری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًلی ب٩ ححز طٌیب ب٩ ػٔوا٪ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًْر ربعی رحاغ ً٘بہ ب٩ ٤ًزو ابی ٣شٌو :  راوی

 حرضت ربعی ب٩ رحاغ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَ   ٕ ٠٤َِٟٔٔک ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ًَِبٔس ا  ٩ًَِ َواَ٪  ِٔ ِیُب ب٩ُِ َػ ٌَ ث٨ََا ُط ٕ َحسَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ٤ِزٕو أَبٔی َحسَّ ًَ َبَة ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ إغ 

وزٕ اِِلَِنَؼارٔیِّ  ٌُ َت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ ٣َِش ٌِ ثِىٔی ٣َا َس٤ٔ َبُة َحسِّ ِ٘ َٟطُ ًُ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟامَیَ َة ب٩ِٔ ا َٔ ٔلَی حَُذِي طُ إ ٌَ ُت ٣َ ِ٘ ا٢َ ا٧َِل٠َ َّی اہللُ َٗ َػل

َّٟٔذی یَ  ا ا أ٣ََّ َٓ ُط ٣َاّئ َو٧َاّرا  ٌَ ُد َوإٔ٪َّ ٣َ ا٢َ َیرِخُ جَّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟسَّ َٗ ا٢ٔ  جَّ ٥َ فٔی اٟسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ا ًَ ُٚ َوأ٣ََّ ٨َاْر تَُِحٔ َٓ َزاُظ ا٨َّٟاُض ٣َاّئ 

َّٟٔذی َیَزاُظ ٧َاّرا  ٍِ فٔی ا َ٘ ٠َِی َٓ ٩ِ٤َ أَِزَرَک َذَٟٔک ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ًَِذْب  ٤ََٓاْئ بَارْٔز  َّٟٔذی یََزاُظ ا٨َّٟاُض ٧َاّرا  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَِذْب كَیِّْب  َُّط ٣َاْئ  إ٧ٔ َٓ

ا  ّ٘ ُتُط َتِؼٔسي ٌِ ِس َس٤ٔ َٗ َبُة َوأ٧ََا  ِ٘ ةَ ًُ َٔ  ُٟٔحَذِي

یلع نب رجح بیعش نب وفصاؿ دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحاش ہبقع نب رمعف ایب وعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت ریعب نب 

رحاش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہبقع نب رمعف نب ایب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک 

 نب امیؿ یک رطػ الچ وت ہبقع ےن اؿ ےس اہک ھجم ےس فہ دحثی رفاتی رکںی وج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن داجؽ ےک اسھت ذحہفی

ابرے ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ین اہک ےب کش داجؽ ےلکن اگ وت اس ےک اسھت اپین افر آگ وہیگ سپ ولگ ےسج اپین وصتر 

 سپ  م ںیم ےس وج اےس اپےل وت ایس ںیم وکد اجےئ ےسج آگ وصتر رکے ویکہکن فہ ڈنھٹا اھٹیم افر اپزیکہ رکںی ےگ فہ ڈنھٹا اھٹیم اپین وہاگ

 اپین وہاگ وت ہبقع ےن ذحہفی یک دصتقی رکےت وہےئ اہک ہک ںیم ےن یھب آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس ایس رطح انس۔

ش ہبقع نب رمعف ایب وعسمد ااصنری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت یلع نب رجح بیعش نب وفصاؿ دبعاکلمل نب ریمع ریعب رحا :  رافی

 ریعب نب رحاش ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2874    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز اسحاٚ اب٩ ححز جزیز، ٣ِْرہ، نٌی٥، ابی ٨٫س، ربعی ب٩ رحاغ :  راوی

 َ ُٙ أَِخبََر٧ ا٢َ إِٔسَح َٗ  ٕ ُى َّٔلب٩ِٔ حُِحز ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ٔسیُّ َوإِٔسَح ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ حُحِ َحسَّ َٗ ث٨ََا َجزٔیْز ا و  ٕ َحسَّ ز

 َٓ  ٕ وز ٌُ ُة َوأَبُو ٣َِش َٔ ٍَ حَُذِي ا٢َ اِجَت٤َ َٗ ٩ًَِ رٔبِعٔیِّ ب٩ِٔ رٔحَإغ  ِی٥ٔ ب٩ِٔ أَبٔی ص٨ِٕٔس  ٌَ ٩ًَِ نُ  ٔ ٤َُِِْٟٔرة ٍَ ٩ًَِ ا ُة َِل٧ََا ب٤َٔا ٣َ َٔ ا٢َ حَُذِي َ٘



 

 

طُ ٧َِضّزا ٩ِ٣ٔ ٣َإئ َو٧َِضّزا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ُٔط إٔ٪َّ ٣َ ا٢ٔ أَ جَّ َُّط ٣َاْئ ٧َاْر  اٟسَّ َّٟٔذی َتَزِوَ٪ أ٧َ ا ا َّطُ ٧َاْر ٣َاْئ َوأ٣ََّ َّٟٔذی َتَزِوَ٪ أ٧َ ا ا أ٣ََّ َٓ ٧َإر 

َُّط َسَیحُٔسُظ ٣َاّئ  إ٧ٔ َٓ َُّط ٧َاْر  َّٟٔذی َیَزاُظ أ٧َ ِب ٩ِ٣ٔ ا ٠َِیرِشَ َٓ ٤َِٟاَئ  َٓأََراَز ا ٩ِ٤َ أَِزَرَک َذَٟٔک ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ََٜذا  َٓ ٕ َص وز ٌُ ا٢َ أَبُو ٣َِش َٗ

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ  َس٤ٔ

یلع نب رجح ااحسؼ انب رجح رجری، ریغمہ، میعن، ایب دنھ، ریعب نب رحاش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ذحہفی افر اوبوعسمد اےھٹک وہےئگ 

اسھت اکی رہن اپین یک افر اکی رہن آگ یک  وتذحہفی ےن اہک ںیم اؿ ےس ز ادہ اجاتن وہں ہک داجؽ ےک اسھت ایک وہاگ؟ےب کش اس ےک

وہیگ سپ ےسج  م آگ وصتر رکف ےگ فہ اپین وہاگ افر ےسج  م اپین وصتر رکف ےگ فہ آگ وہیگ سپ  م ںیم ےس وج اےس اپےل افر اپین اک 

اہک ہک ںیم ےن یھب ر اؽ ارادہ رکے وت اچےہ ہک فہ ایس ےس ےیپ ےسج آگ وصتر رکے ویکہکن فہ اےس اپین یہ اپےئ اگ اوبوعسمد ےن 

 اہلل ےس ایس رطح رفامےت وہےئ انس۔

 یلع نب رجح ااحسؼ انب رجح رجری، ریغمہ، میعن، ایب دنھ، ریعب نب رحاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ ںیمحیسم داجؽ ےک ذرک

     2875    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ حشْن ب٩ ٣ح٤س طیبا٪ یحٌی ابوس٤٠ہ حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا َطِیَباُ٪  ٕس َحسَّ ث٨ََا حَُشُِْن ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُت أَبَا صَُزیَِزَة  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٩ًَِ أَبٔی َس٤َ٠ََة  ٩ِ َیِحٌَی 

 َٗ ثَُط ٧َٔيیٌّ  ا٢ٔ َحٔسیّثا ٣َا َحسَّ جَّ ٩ًَِ اٟسَّ  ٥ِ ُٛ ٥َ أَََّل أُِخبٔرُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل طُ َٗ ٌَ َّطُ َیحٔیُئ ٣َ ًَِوُر َوإ٧ٔ َُّط أَ ِو٣َُط إ٧ٔ

َِٟح٨َّ  وِ ٣ِٔث١ُ ا َٗ ٤َا أ٧ََِذَر بٔطٔ ٧ُوْح  َٛ ِّی أ٧ََِذِرت٥ُُِٜ بٔطٔ  ٔن َِٟح٨َُّة هَٔی ا٨َّٟاُر َوإ ََّضا ا و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ًَّٟٔی َي ا َٓ  ٣َطُ ةٔ َوا٨َّٟارٔ 

 دمحم نب راعف نیسح نب دمحم ابیشؿ ییحی اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

افر  رفام ا ایک ںیم ںیہمت داجؽ ےک ابرے ںیم ایسی ربخ ہن دفں وج یسک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ وقؾ وک ںیہن دی ےب کش فہ اکان وہاگ

فہ تنج افر دفزخ یک لثم ےل رک آےئ اگ سپ ےسج فہ تنج ےہک اگ فہ منہج وہاگ افر ںیم ںیہمت اس ےس ایس رطح ڈراات وہں اسیج ہک ونح 

 س ےس اینپ وقؾ وک ڈرا ا۔ےن ا

 دمحم نب راعف نیسح نب دمحم ابیشؿ ییحی اوبہملس رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2876    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوخیث٤ہ زہْر ب٩ رحب، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، یحٌی ب٩ جارب كائی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 حرضت ٧واض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ س٤ٌا٪

ٕب حَ  ث٨ََا أَبُو َخِیَث٤ََة ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ثَىٔی یَِحٌَی ب٩ُِ َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز ثَىٔی  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا سَّ

 ٔ م َِٟحرِضَ ٕ ا ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ُجَبِْر  ٕ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ ُجَبِْر ًَ ثَىٔی  اضٔی ح٤َِٔؽ َحسَّ َٗ ائٔیُّ  ٕ اٟلَّ َّطُ َس٤ٔ َجابٔز اَ٪ یِّ أ٧َ ٌَ اَض ب٩َِ َس٤ِ ٍَ ا٨َّٟوَّ

 َ ث َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا َٟطُ َحسَّ ُى  ِٔ ُس ب٩ُِ ٣ِٔضَزاَ٪ اٟزَّازٔیُّ َوا٠َّٟ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِٟکًَٔلبٔیَّ ح و َحسَّ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ا ًَ ٨َا 

ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ائٔیِّ  ٕ اٟلَّ ٩ًَِ َیِحٌَی ب٩ِٔ َجابٔز  ٕ ا٢َ َجابٔز َٗ اَ٪  ٌَ أض ب٩ِٔ َس٤ِ ٩ًَِ ا٨َّٟوَّ  ٕ ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ُجَبِْر  ٕ ِْر َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ُجَبِْر

َّی َه٨٨ََّاظُ  ٍَ َحً َّٓ َف ٓٔیطٔ َوَر َّٔ َد َٓ  ٕ ا٢َ َذاَت ََُساة جَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟسَّ ًَ َّی اہللُ  ةٔ اَٟذََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٔ ٔ ا ُرِح٨َا  فٔی كَائ َّ٤٠َ َٓ ٨َِّد١ٔ 

َت ٓٔی ـِ َّٔ َد َٓ ا٢َ ََُساّة  جَّ َت اٟسَّ ٨َ٠ُِٗا َیا َرُسو٢َ اہللٔ َذََکِ ا٢َ ٣َا َطأ٥ُُِٜ٧ِ  َ٘ َٓ َٖ َذَٟٔک ٓٔی٨َا  َِٟیطٔ َْعَ ٔ َّی َه٨٨ََّاُظ فٔی إ َت َحً ٌِ َّٓ طٔ َوَر

٠َِی٥ُِٜ  ًَ ُٓىٔی  ا٢ٔ أَِخَو جَّ َُِْرُ اٟسَّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔة ا٨َِّٟد١ٔ  َٔ ٔ ا٣ِزُْؤ  كَائ َٓ َِٟشُت ٓٔی٥ُِٜ  ِد َو أ٧ََا َححٔیحُُط زُو٥َُِٜ٧ َوإِٔ٪ یرَِخُ َٓ ِد َوأ٧ََا ٓٔی٥ُِٜ  إِٔ٪ یرَِخُ

 ٌَ ُضُط بٔ ِّی أَُطبِّ أَن َٛ ًَِی٨ُُط كَآَٔئْة  َلْم  َٗ َّطُ َطابٌّ  ًَلَی ک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ إ٧ٔ ًٔی  َٔ ٔشطٔ َواہللُ َخ٠ٔی ِٔ َٓ َححٔیُخ َن َل٩ٕ  َٗ زَّی ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ طُ ِبسٔ ا َٛ ٩ِ٤َ أَِزَر

اَث َی٤ٔ  ٌَ َٓ  ٔٚ َزا ٌٔ ِٟ ٔ َوا أ٦ِ ّة بََِْن اٟظَّ َّطُ َخارْٔد َخ٠َّ ٕٔ إ٧ٔ َِٜض ٔ اِل َواتَٔح ُسوَرة َٓ ٠َِیطٔ  ًَ  ِ أ ٠َِیِْقَ َٓ ًَاَث ٔط٤َاَّّل یَا ًَٔباَز اہللٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ی٨ّا َو

ا٢َ  َٗ َِٟبُثطُ فٔی اِِلَِرٔق  ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ َو٣َا  اثِبُُتوا  ٕة َوَسائٔزُ أَیَّا٣ٔطٔ  َٓ ٌَ ُح٤ُ َٛ ٕ َویَِو٦ْ  َظِضز َٛ َش٨َٕة َویَِو٦ْ  َٛ وَ٪ یَِو٣ّا یَِو٦ْ  ٌُ أَِرَب

 ِٗ ا٢َ ََّل ا َٗ ٔٔی٨َا ٓٔیطٔ َػًَلةُ یَِو٦ٕ  َش٨َٕة أََتِٜ َٛ َّٟٔذی  َِٟیِو٦ُ ا ََٓذَٟٔک ا ٨َ٠ُِٗا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  أَیَّا٥ُِٜ٣ٔ  ٨َ٠ُِٗا َیا َٛ ِسَرُظ  َٗ ُط  َٟ َرُسو٢َ ُسُروا 

 َٓ َیِسًُوص٥ُِ  َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ًَلَی ا ِتٔی  َیأ َٓ ِیٔث اِسَتِسبََزِتطُ اٟزِّیُح  َِ ِٟ ا٢َ کَا َٗ اًُطُ فٔی اِِلَِرٔق  َُٟط اہللٔ َو٣َا إرِٔسَ ُیِؤ٨٣ُٔوَ٪ بٔطٔ َوَيِشَتحٔیبُوَ٪ 

٠ًََِیض٥ِٔ َسارٔحَ  تَرُوُح  َٓ َٓت٨ُِبُٔت  ُت٤ِرٔطُ َواِِلَِرَق  َٓ ٤َاَئ  َیأ٣ُِزُ اٟشَّ ُظ َخَوأُصَ ث٥َُّ َٓ ا َوأ٣ََسَّ ًّ و طُ ُُضُ َِ ُتُض٥ِ أَكَِو٢َ ٣َا کَا٧َِت ذُّرا َوأَِسَب

َِٟیَص بٔأَیِسٔ  ُیِؼبُٔحوَ٪ ٤ِ٣ُٔح٠َْٔن  َٓ ٨ُِض٥ِ  ًَ  ُٖ َی٨ََِصٔ َٓ َٟطُ  ِو َٗ ٠َِیطٔ  ًَ َْرُزُّوَ٪  َٓ َیِسًُوص٥ُِ  َٓ ِو٦َ  َ٘ ِٟ ِتٔی ا یض٥ِٔ َطِیْئ ٩ِ٣ٔ أ٣ََِوأٟض٥ِٔ َوَی٤ُزُّ َیأ

 ِٟ أسیٔب ا٨َِّٟح١ٔ ث٥َُّ یَِسًُو َرُجًّل ٤ِ٣َُت٠ّٔئابٔا ٌَ َی َٛ ٨ُوُزَصا  ُٛ ُط  ٌُ َٓتَتَِب ٨ُوَزٔک  ُٛ ظٔی  ََٟضا أََِخٔ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ بَٔة  بُُط  رَخٔ َیرِضٔ َٓ َطَبابّا 

ب١ُٔ َویََتَض١َُّ٠ َوِجُضُط  ِ٘ ُی َٓ َزٔق ث٥َُّ یَِسًُوُظ  َِ ِٟ ََٟتِْٔن َر٣َِیَة ا ِ ُط َجز ٌُ َل ِ٘ َی َٓ  ٕٔ ِی َث اہللُ بٔاٟشَّ ٌَ َذَٟٔک إٔذِ َب َٛ بَِی٤َ٨َا صَُو  َٓ َحُک  ـِ َي

 َّٔ َٛ ا  ٌّ َٙ بََِْن ٣َِضزُوَزَتِْٔن َوأؿ قٔیَّ ز٣َِٔظ أئ رَشِ ـَ ِٟبَِی ٔ ا ٨َ٤َِٟاَرة َی٨ِز٢ُٔ ٨ًَِٔس ا َٓ ٤َِٟٔشیَح اب٩َِ ٣َزَِی٥َ  َِْٜٔن إَٔذا ا ًَلَی أَِج٨َٔحةٔ ٠َ٣َ ِیطٔ 



 

 

 َٓ رَطَ َوإَٔذا َر َٗ َ َرأَِسطُ  ُشُط ی٨ََِتهٔی حَ كَأِكَأ َٔ ٔشطٔ إَّٔلَّ ٣َاَت َوَن َٔ ًَل َیٔح١ُّ ٟٔکَارٔفٕ َیحُٔس رٔیَح َن َٓ ِؤُٟؤٔ  َر ٨ِ٣ٔطُ ُج٤َاْ٪ کَا٠ُّٟ طُ َتَحسَّ ِیُث ٌَ

ِس  َٗ ِو٦ْ  َٗ ِتٔی ًٔیَسی اب٩َِ ٣َزِی٥ََ  ُت٠ُطُ ث٥َُّ َیأ ِ٘ َی َٓ ُط بَٔبأب ُٟٓسٕ  َٛ َّی یُِسرٔ َیِل٠ُبُطُ َحً َٓ ُُٓط  ٩ًَِ  َی٨َِتهٔی ََطِ َی٤َِشُح  َٓ ًََؼ٤َُض٥ِ اہللُ ٨ِ٣ٔطُ 

ِّی ٔن ٔلَی ًٔیَسی إ َذَٟٔک إٔذِ أَِووَی اہللُ إ َٛ بَِی٤َ٨َا صَُو  َٓ َِٟح٨َّةٔ  ثُُض٥ِ بَٔسَرَجاتٔض٥ِٔ فٔی ا ِجُت ًَٔباّزا لٔی ََّل یََسأ٪ ِٔلََحٕس  ُوُجوصٔض٥ِٔ َویَُحسِّ ِس أََِخَ َٗ

 َ ٔل ِز ًَٔبازٔی إ ََحِّ َٓ ِ بَٔ٘ٔتأٟض٥ِٔ  ًَلَی بَُحْ َی٤ُزُّ أََوائ٠ُُٔض٥ِ  َٓ ُث اہللُ یَأُِجوَد َو٣َأُِجوَد َوص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َحَسٕب َی٨ِٔش٠ُوَ٪  ٌَ ورٔ َویَِب َرةٔ ی اٟلُّ

ٔ ٣َزَّّة ٣َاْئ َویُِحََصُ ٧َٔيیُّ  ِس کَاَ٪ بَٔضٔذظ َ٘ َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ ص٥ُِ  بُوَ٪ ٣َا ٓٔیَضا َوَی٤ُزُّ آَٔخُ َیرِشَ َٓ َّی یَُٜوَ٪ اكَبَرٔیََّة  ہللٔ ًٔیَسی َوأَِػَحابُطُ َحً

َُُب ٧َٔيیُّ اہللٔ ًٔیَسی َوأَِػحَ  َْرِ َٓ َِٟیِو٦َ  ٥ِ ا ُٛ ِورٔ ِٔلََحسٔص٥ِٔ َخِّْرا ٩ِ٣ٔ ٣ٔائَٔة زٔی٨َإر ِٔلََحٔس َٕ َرأُِض اٟثَّ َِ ٠َِیض٥ِٔ ا٨َّٟ ًَ ُْرِٔس١ُ اہللُ  َٓ ابُُط 

 َ٤ َٛ َسی  ُیِؼبُٔحوَ٪ رَفِ َٓ ابٔض٥ِٔ  َٗ ًََٓل َیحُٔسوَ٪ فٔی اِِلَِرٔق فٔی رٔ ٔلَی اِِلَِرٔق  ٕ ث٥َُّ یَِضبُٔم ٧َٔيیُّ اہللٔ ًٔیَسی َوأَِػَحابُُط إ ٕص َواحَٔسة ِٔ ِؤت َن

ُْرِٔس  َٓ ٔلَی اہللٔ  َْرَُُِب ٧َٔيیُّ اہللٔ ًٔیَسی َوأَِػَحابُطُ إ َٓ ٕ إَّٔلَّ ٣ََْلَُظ َزص٤َُُض٥ِ َو٧َت٨ُُِض٥ِ  ٍَ ٔطبِر ِٟبُِدٔت  ١ُ اہلل٣َُِؤؿ ٚٔ ا ٨ًَِا َ أ َٛ كَِّْرا 

ا ََّل َی٩ُُّٜ ٨ِ٣ُٔط بَِیُت ٣ََسٕر َوََّل َوبَ  حُُض٥ِ َحِیُث َطاَئ اہللُ ث٥َُّ یُزِٔس١ُ اہللُ ٣َرَطّ َترِطَ َٓ َتِح٠ٔ٤ُُض٥ِ  َضا َٓ َٛ َّی َیتِرُ ٔش١ُ اِِلَِرَق َحً ِِ َی َٓ  ٕ ز

ا٢ُ ِْٟٔلَِرٔق أ٧َِبًٔٔی ث٤َََزتَ  َ٘ ٔة ث٥َُّ يُ َٔ َٟ َضا کَاٟزَّ ٔٔ ا٧َةٔ َوَيِشَتٔو٠ُّوَ٪ بِٔ٘ٔح ٌَٔؼابَُة ٩ِ٣ٔ اٟز٣َُّّ ِٟ َیِو٣َئٕٔذ َتأِک١ُُ ا َٓ َتٔک  َٛ ی بََز ٔک َوُرزِّ

ِٟبَ  َحَة ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ َٔٔئا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض َوا٠ِّٟ ِٟ ََٟتِٜفٔی ا َحَة ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ  ِ٘ َّی أَ٪َّ ا٠ِّٟ بٔی٠َ َویَُباَرُک فٔی اٟزِِّس١ٔ َحً َ٘ ِٟ ََٟتِٜفٔی ا َة ٩ِ٣ٔ َْقٔ 

َث اہللُ رٔیّحا  ٌَ َذَٟٔک إٔذِ َب َٛ بَِی٤َ٨َا ص٥ُِ  َٓ دَٔذ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  َٔ ِٟ ََٟتِٜفٔی ا  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َحَة ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ َتأُِخُذص٥ُِ َتِحَت ا٨َّٟأض َوا٠ِّٟ َٓ َبّة  كَیِّ

اُر ا٨َّٟأض یَتَ  بُٔف ُروَح ک١ُِّ ٣ُِؤ٩ٕ٣ٔ َوک١ُِّ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َویَِبَقی رٔشَ ِ٘ َت َٓ ًَةُ آبَاكٔض٥ِٔ  ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َِیض٥ِٔ َت ٌَ َٓ  ٔ ُِٟح٤ُز  َضاَرُجوَ٪ ٓٔیَضا َتَضاُرَد ا

اوبہمثیخ زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم، دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، ییحی نب اجرب اطیئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت وناس ریض اہلل 

فملس ےن داجؽ اک ذرک ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےن  اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی حبص ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

یھبک ریقحت یک افر یھبک ڑبا رک ےک ایبؿ رفام ا اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک فہ وجھکرفں ےک اکی ڈنھج ںیم ےہ سپ بج مہ اشؾ وک آپ 

ںیم ولعمؾ رکایل وت رفام ا اہمترا ایک احؽ ےہ؟ مہ  یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ےس اس ابرے

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن حبص داجؽ اک ذرک ایک افر اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن یھبک ریقحت یک 

ڈنھج ںیم ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن  افر یھبک اس ہنتف وک ڑبا رک ےک ایبؿ ایک اہیں کت ہک مہ ےن امگؿ ایک ہک فہ وجھکرفں ےک اکی

رفام ا ںیم اہمترے ابرے ںیم داجؽ ےک العفہ دفرسے ونتفں اک ز ادہ وخػ رکات وہں ارگ فہ ریمی وموجدیگ ںیم اظرہ وہایگ وت 

رکےن فاال وہاگ افر  اہمترے اجبےئ ںیم اس اک اقمہلب رکفں اگ افر ارگ ریمی ریغ وموجدیگ ںیم اظرہ وہا وت رہ صخش وخد اس ےس اقمہلب

اےس  اہلل رہ املسمؿ رپ ریما ہفیلخ افر نابہگؿ وہاگ ےب کش داجؽ ونوجاؿ رگنھگ اےل ابولں فاال افر وھپیل وہیئ آھکن فاال وہاگ وگ ا ہک ںیم



 

 

آ ات یک  دبعازعلی نب نطق ےک اسھت ہیبشت داتی وہں سپ  م ںیم ےس وج وکیئ اےس اپےل وت اچےئہ ہک اس رپ  ارة فہک یک ادتبایئ

التفت رکے ےب کش اس اک رخفج اشؾ افر رعاؼ ےک درایمؿ ےس وہاگ رھپ فہ اےنپ داںیئ افر ابںیئ اجبن اسفد رباپ رکے اگ اے اہلل 

ےک دنبف اثتب دقؾ رانہ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ زنیم ںیم انتک رعہص رےہ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اچسیل 

ےک ربارب افر اکی دؿ ہتفہ ےک ربارب وہاگ افر ابح  ا اؾ اہمترے اعؾ دونں ےک  ہنیہم ؿ اسؽ ےک ربارب افر اکی دؿدؿ افر اکی د

ربارب وہں ےگ مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ دؿ وج اسؽ ےک ربارب وہاگ ایک اس ںیم امہرے ےئل اکی دؿ یک امنزںی زپانھ 

 ا ںیہن ہکلب  م اکی اسؽ یک امنزفں اک ادنازہ رکانیل مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اس اکیف وہاگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

یک زنیم ںیم ےنلچ یک زیتی ایک وہیگ آپ ےن رفام ا اس ابدؽ یک رطح ےسج ےھچیپ ےس وہا دلیکھ ریہ وہ سپ فہ اکی وقؾ ےک اپس آےئ اگ 

فر اس یک دتوت وبقؽ رکںیل ےگ رھپ فہ آامسؿ وک مکح دے اگ وت فہ ابرش افر اںیہن دتوت دے اگ وت فہ اس رپ اامیؿ ےل آںیئ ےگ ا

رباسےئ اگ افر زنیم زبسہ ااگےئ یگ افر اےس رچےن فاےل اجونر اشؾ ےک فتق آںیئ ےگ وت اؿ ےک وکاہؿ ےلہپ ےس ےبمل نھت ڑبے افر 

اگ فہ اس ےک وقؽ وک رد رک دںی ےگ وت فہ اس ےس وکںیھک ینت وہیئ وہں یگ رھپ فہ اکی افر وقؾ ےک اپس اجےئ اگ افر اںیہن دتوت دے 

فاسپ ولٹ آےئ اگ سپ فہ طحق زدہ وہ اجںیئ ےگ ہک اؿ ےک اپس دؿ ےک امولں ںیم ےس ھچک یھب ہن رےہ اگ افر اےس ےہک اگ ہک اےنپ 

 زخاےن وک اکنؽ دے وت زنیم ےک زخاےن اس ےک اپس آںیئ ےگ۔

دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، ییحی نب اجرب اطیئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت وناس اوبہمثیخ زریہ نب رحب، فدیل نب ملسم،  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب اعمسؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 حیسم داجؽ ےک ذرک ےک ایبؿ ںیم

     2877    حسیث                               سو٦ج٠س   :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌسی ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ححز حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ًَِبٔس اٟزَِّح٤َ  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ث٨ََا  ٕ َحسَّ ا٢َ اب٩ُِ حُِحز َٗ َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠  ٕ َوا ٩ٔ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز

ٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ ٧َِحوَ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َیزٔیَس ب٩ِٔ َجابٔز  ٩ًَِ ِؤٟطٔ  َزَخ١َ َحٔسیُث أََحٔسص٤َٔا فٔی َحٔسیٔث اِْلََخٔ  َٗ َس  ٌِ ٧َا َوَزاَز َب ٣َا َذََکِ

ِس کَاَ٪ بٔضَ  َ٘ َٟ َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ سٔٔض  ِ٘ ٤َِٟ ٔ َوصَُو َجَب١ُ بَِیٔت ا َِٟد٤َز ٔلَی َجَب١ٔ ا َّی ی٨ََِتُضوا إ ٔ ٣َزَّّة ٣َاْئ ث٥َُّ َئشْرُوَ٪ َحً َت٨َ٠ِا ٩ِ٣َ فٔی ٔذظ َٗ ِس  َ٘



 

 

َْرُزُّ اہللُ َٓ ٤َأئ  ٔلَی اٟشَّ ابٔض٥ِٔ إ َْر٣ُِوَ٪ ب٨ُٔظَّ َٓ ٤َأئ  ُت١ِ ٩ِ٣َ فٔی اٟشَّ ِ٘ ٨َ٠ِ َٓ وبَّة َز٣ّا َوفٔی رَٔواَیٔة اِِلَِرٔق َص٥ُ٠َّ  ـُ ابَُض٥ِ ٣َِد ٠ًََِیض٥ِٔ نُظَّ  

ُِٟت ًَٔباّزا لٔی ََّل یََسِی ِٔلََحٕس بَٔ٘ٔتأٟض٥ِٔ  ِس أ٧َِزَ َٗ ِّی  إٔن َٓ  ٕ  اب٩ِٔ حُِحز

 یھب ہی دحثی یلع نب رجح دعسی دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب، فدیل نب ملسم، انب رجح رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

اس دنس ےس رمفی ےہ اس ںیم اس ہلمج ےک دعب ہک اس ہگج یسک ومہعق رپ اپین اھت ہی ااضہف ےہ ہک رھپ فہ رمح ےک اہپڑ ےک اپس ںیچنہپ 

 ےگ افر فہ تیب ادقملس اک اہپڑ ےہ وت فہ ںیہک ےگ قیقحت مہ ےن زنیم فاےل بس وک لتق رک د ا آؤ مہ آامسؿ فاولں وک یھب لتق رکںی رھپ

  ےگ سپ اہلل اعتیل اؿ رپ اؿ ےک ریتفں وک وخؿ آولد رک ےک ولاٹےئ اگ افر انب رجح یک رفاتی ںیم ےہ 
 
ت کب

 

ب ت 
یھ
ت

فہ آامسؿ یک رطػ ریت 

 ہک ںیم ےن اےنپ دنبفں وک انزؽ ایک ےہ ںیہنج لتق رکےن رپ یسک وک دقرت احلص ںیہن ےہ۔

 اجرب، فدیل نب ملسم، انب رجح رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یلع نب رجح دعسی دبعاہلل نب دبعارلنمح نب سیدی نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داجؽ ےک ففص افر اس دمہنی یک رحتم افر اس اک ومنم وک لتق افر زدنہ رکےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ؽ ےک ففص افر اس دمہنی یک رحتم افر اس اک ومنم وک لتق افر زدنہ رکےن ےک ایبؿ ںیمداج

     2878    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس حش٩ ح٠وانی ًبس ب٩ ح٤یس ًبس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس ابوػاٟح اب٩ طہاب ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩  :  راوی

 حرضت ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ًتبہ

 ٔ ٟ ُٚ َیا ارٔبَْة َواٟشِّ َ٘ اُهُض٥ِ ٣َُت َٔ ِٟ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َوأَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو َِٟحَش٩ُ ا ٤ِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوا ًَ ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ثَىٔی و  ا٢َ َحسَّ َٗ ِبٕس  ٌَ

وُب َوصَُو اب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي أ٪ َحسَّ ِبٔس اہللٔ اِْلََخَ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ َػأٟٕح  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ب٩ِٔ َس

٥َ یَِو٣ّا َحسٔ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ َحسَّ َٗ ُِٟدِسرٔیَّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ًُتَِبَة أَ٪َّ أَبَا َس َٓکَاَ٪ یّثا كَؤیًّل  ا٢ٔ  جَّ ٟسَّ

بَ  ٔف اٟشِّ ٌِ ٔلَی َب َی٨َِتهٔی إ َٓ ٤َِٟٔسی٨َٔة  اَب ا َ٘ ٔ ٠َِیطٔ أَِ٪ یَِسُخ١َ ن ًَ  ٦ْ ِتٔی َوصَُو ٣ََُحَّ ا٢َ َیأ َٗ ث٨ََا  ُد ٓامَٔی َحسَّ َیرِخُ َٓ ٤َِٟسٔی٨ََة  ًَّٟٔی َتلٔی ا أر ا

ٔ ا٨َّٟ  َِٟیطٔ َیِو٣َئٕٔذ َرُج١ْ صَُو َخِْرُ ا٨َّٟأض أَِو ٩ِ٣ٔ َخِْر ٔ َّی اہللُ إ ث٨ََا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّٟٔذی َحسَّ ا٢ُ ا جَّ ََّک اٟسَّ ُط أَِطَضُس أ٧َ َٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ أض 

 َ ُّٜوَ٪ فٔی اِِل َت٠ُِت َصَذا ث٥َُّ أَِحَیِیُتطُ أََتُظ َٗ ا٢ُ أََرأَیُِت٥ِ إِٔ٪  جَّ و٢ُ اٟسَّ ُ٘ َی َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحٔسیَثطُ  ًَ ِ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ وُٟوَ٪ ََّل  ُ٘ َی َٓ  ٔ ُت٠ُُط ث٥َُّ ٣ِز

جَّ  ُْرٔیُس اٟسَّ َٓ ا٢َ  َٗ مُّ أََطسَّ َبٔؼَْرّة ٣ٔىِّی اِْلَ٪  َٗ ٨ُِت ٓٔیَک  ُٛ و٢ُ حَْٔن یُِحیٔیطٔ َواہللٔ ٣َا  ُ٘ َی َٓ ًََٓل ُيَش٠َُّم یُِحیٔیطٔ  ُت٠َطُ  ِ٘ ا٢ُ أَِ٪ َي



 

 

٠ًََیِ  َِٟدرٔضُ  ا٢ُ إٔ٪َّ َصَذا اٟزَُّج١َ صَُو ا َ٘ َٙ ُي ا٢َ أَبُو إِٔسَح َٗ ٠َِیطٔ  ًَل٦ًَ  طٔ اٟشَّ

رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع رضحت اوبدیعس 

دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن اکی دؿ مہ ےس داجؽ ےک قلعتم اکی یبمل دحثی ایبؿ یک ایس دحثی 

 آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اتب ا ہک فہ آےئ اگ نکیل دمہنی یک اھگویٹں ںیم دالخ وہان اس رپ رحاؾ وہاگ فہ دمہنی ےک ےک درایمؿ ںیمہ

رقبی ضعب رجنب زونیمں کت ےچنہپ اگ سپ اکی دؿ اس یک رطػ اکی ااسی آدیم ےلکن اگ وج ولوگں ںیم ےس بس ےس الضف  ا الضف 

 اگ ںیم وگایہ داتی وہں ہک وت فیہ داجؽ ےہ سج ےک ابرے ںیم ںیمہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ولوگں ںیم ےس وہاگ فہ زبرگ اس ےس ےہک

ہیلع فملس ےن دحثی ایبؿ یک یھت وت داجؽ ےہک اگ ارگ ںیم اس آدیم وک لتق رک دفں افر رھپ اےس زدنہ رکفں وت اہمتری ایک راےئ ےہ رھپ 

فہ اےس لتق رکے اگ رھپ اےس زدنہ رکے اگ وت فہ آدیم ےہک اگ بج اےس یھب  م ریمے اعمہلم ںیم کش رکف ےگ فہ ںیہک ےگ ںیہن وت 

زدنہ ایک اجےئ اگ اہلل یک مسق ےھجم ریتے ابرے ںیم اب ینتج ریصبت ےہ اینت ےلہپ ہن یھت رھپ داجؽ اےس دفابرہ لتق رکےن اک ارادہ 

 ت رضخ ہیلع االسلؾ وہں ےگ۔رکے اگ نکیل اس رپ اقدر ہن وہاگ اوب ااحسؼ ےن اہک، اہک اجات ےہ ہک فہ آدیم رضح

رمعف اندق نسح ولحاین دبع نب دیمح دبع وقعیب انب اربامیہ نب دعس اوباصحل انب اہشب دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع رضحت  :  رافی

 اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک ففص افر اس دمہنی یک رحتم افر اس اک ومنم وک لتق افر زدنہ رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2879    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، ابوی٤ا٪ طٌیب زہزی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ و  ِیْب  ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُو ا ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ثَىٔی  ٔ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ َحسَّ  زٔیِّ فٔی صََذا اِْلِٔس٨َاز

 رہک ایس رطح رمفی ےہ۔دبع اہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابم

 دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، اوبامیؿ بیعش زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 وک لتق افر زدنہ رکےن ےک ایبؿ ںیمداجؽ ےک ففص افر اس دمہنی یک رحتم افر اس اک ومنم 
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٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٗہزاز ًبساہلل ب٩ ًث٤ا٪ ابی ح٤زہ ٗیص ب٩ وہب ابی وزاک حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس بِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ِیٔص َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔی َح٤ِزََة  ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪  ث٨ََا  ُِٗضزَاَذ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ٣َزَِو َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَبٔی ٩ُ  ب٩ِٔ َوصِٕب 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس َِٟوزَّأک  ُط َٗٔب٠َُط َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َیَتَوجَّ َٓ ا٢ُ  جَّ ُد اٟسَّ رِخُ

ٔلَی َصَذ  ٤ًُِٔس إ و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ ٤ُٔس  ٌِ ُط أَی٩َِ َت َٟ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ ا٢ٔ  جَّ ٤ََِٟشأُٟح ٣ََشأُٟح اٟسَّ اُظ ا َ٘ َت٠ِ َٓ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن  َٟطُ ا وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ َد  َّٟٔذی ََخَ ا ا

و أََو ٣َا تُِؤ٩ُ٣ٔ  ُ٘ َی َٓ تُ بَٔزب٨َِّا  ِ٘ ٥ُِ أَِ٪ َت ٥ِ َربُّٜ ُٛ ِس ٧ََضا َٗ َِٟیَص  ٕف أَ ٌِ ُض٥ِ َٟٔب ـُ ٌِ و٢ُ َب ُ٘ َی َٓ ُت٠ُوُظ  ِٗ وُٟوَ٪ ا ُ٘ َی َٓ اْئ  َٔ ٠ُوا ٢ُ ٣َا بَٔزب٨َِّا َخ

ا٢َ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض َصَذا اٟسَّ  َٗ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ  إَٔذا َرآُظ ا َٓ ا٢ٔ  جَّ ٔلَی اٟسَّ وَ٪ بٔطٔ إ ُ٘ ٔ َی٨َِل٠ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟٔذی َذََکَ َرُسو٢ُ اہللٔ أََحّسا زُو٧َطُ  ا٢ُ ا جَّ

ٍُ َهِضزُ  ُیوَس َٓ وُظ  و٢ُ ُخُذوُظ َوُطحُّ ُ٘ َی َٓ ُیَظبَُّح  َٓ ا٢ُ بٔطٔ  جَّ َیأ٣ُِزُ اٟسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  و٢ُ أََو َػل ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ بّا  ُظ َوبَِل٨ُُط َُضِ

٤َِٟٔشیُح  و٢ُ أ٧ََِت ا ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ َٚ بََِْن رِٔج٠َِیطٔ  ٣َا تُِؤ٩ُ٣ٔ بٔی  َّی ُيرَفَّ ٗٔطٔ َحً ٤ِٟٔئَِظارٔ ٩ِ٣ٔ ٣َرِفٔ َٓیُِؤرَشُ بٔا ُیِؤ٣َزُ بٔطٔ  َٓ ا٢َ  َٗ اُب  َٜذَّ اِل

َٟطُ  و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ َي َٗ ائ٤ّٔا  َٗ َیِشَتؤی  َٓ  ٥ُِٗ َٟطُ  و٢ُ  ُ٘ َتِْٔن ث٥َُّ َي ٌَ ِِٟ٘ٔل ا٢ُ بََِْن ا جَّ ا٢َ ث٥َُّ ی٤َِٔشی اٟسَّ یَ َٗ َٓ و٢ُ ٣َا اِزَزِزُت أَتُِؤ٩ُ٣ٔ بٔی  ُ٘

 َٓ ا٢َ  َٗ ٔسی بٔأََحٕس ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ٌِ ١ُ َب ٌَ ِٔ َّطُ ََّل َي و٢ُ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض إ٧ٔ ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ َي َٗ ا٢ُ َٟٔیِذبََحُط ٓٔیَک إَّٔلَّ َبٔؼَْرّة  جَّ َیأُِخُذُظ اٟسَّ

ًََٓل َيِشَتلٔ  َُٗوتٔطٔ ٧َُحاّسا  ٔلَی َتزِ بَتٔطٔ إ َٗ ١َ ٣َا بََِْن َر ٌَ ُیِح َیِحٔشُب َٓ َٓ ُٖ بٔطٔ  ٔذ ِ٘ َی َٓ َیأُِخُذ بَٔیَسیِطٔ َورِٔج٠َِیطٔ  َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیطٔ َسبٔیًّل  ٔ ٍُ إ ی

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َِٟح٨َّةٔ  ِٟقَٔی فٔی ا ُ ٤ََّا أ ٔلَی ا٨َّٟارٔ َوإ٧ٔ ُط إ َٓ َذ َٗ ٤ََّا  ًَِو٥ُ ا٨َّٟأض َطَضازَ ا٨َّٟاُض أ٧َ ٥َ َصَذا أَ ّة ٨ًَِٔس َوَس٠َّ

٤ََْٟٔن  ا ٌَ ِٟ  َربِّ ا

دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد دبعاہلل نب امثعؿ ایب زمحہ سیق نب فبہ ایب فداک رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل 

داجؽ ےک رہپہ دار  ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا داجؽ ےلکن اگ وت ومنینم ںیم اکی آدیم یک رطػ وتمہج وہاگ وت اس ےس

ںیلم ےگ فہ اس ےس ںیہک ےگ اہکں اک ارادہ ےہ فہ ےہک اگ ںیم اس یک رطػ اک ارادہ راتھک وہں سج اک رخفج وہا ےہ فہ اس ےس ںیہک 

ےگ ایک  م امہرے رب رپ اامیؿ ںیہن الےت فہ ےہک اگ امہرے رب ںیم وت وکیئ وپہدییگ ںیہن ےہ وت فہ ںیہک ےگ اےس لتق رک دف رھپ فہ 

کی دفرسے ےس ںیہک ےگ ایک  م وک اہمترے رب ےن عنم ںیہن ایک ہک  م اس ےک العفہ یسک وک لتق ہن رکان سپ فہ اس وک داجؽ یک ا

رطػ ےل اجںیئ ےگ بج ومنم اےس دےھکی اگ وت ےہک اگ اے ولوگ ہی داجؽ ےہ سج اک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ذرک ایک رھپ 

 دے اگ وت ےہک اگ اےس ڑکپ ول افر اس اک رس اھپڑ ڈاول رھپ اس یک  رم افر ٹیپ رپ تخس رضب وگلاےئ اگ رھپ داجؽ اس ےک رس اھپڑ ےن اک مکح

داجؽ اس ےس ےہک اگ ایک وت ھجم رپ اامیؿ ںیہن الات وت فہ ےہک اگ وت حیسم اذکلاب ےہ رھپ داجؽ اےس آرے ےک اسھت ریچےن اک مکح دے اگ 



 

 

دفونں اپؤں کت وک آرے ےس ریچ رک دجا رکد ا اجےئ اگ رھپ داجؽ اس ےک مسج ےک دفونں  افر اس یک امگن ےس رشفع رک ےک اس ےک

وت فہ ےہک  ڑکٹفں ےک درایمؿ ےلچ اگ رھپ ےہک اگ ڑھکا وہ اج وت فہ دیساھ وہ رک ڑھکا وہ اجےئ اگ رھپ اس ےس ےہک اگ ایک وت ھجم رپ اامیؿ ںیہن الات

اطع وہیئگ ےہ رھپ فہ ےہک اگ اے ولوگ ہی داجؽ ریمے دعب یسک یھب افر آدیم ےس ااسی ہن اگ ےھجم ریتے ابرے ںیم ےلہپ ےس ز ادہ ریصبت 

رک ےکس اگ رھپ داجؽ اےس ذحب رکےن ےک ےئل ڑکپے اگ اس یک رگدؿ افر یلسنہ ےک درایمؿ یک ہگج اتےبن یک وہ اجےئ یگ افر اےس ذحب 

رک کنیھپ دے اگ وت فہ ولگ امگؿ رکںی ےگ ہک اس ےن اےس آگ یک  رکےن اک وکیئ راہتس ہن ےلم اگ رھپ فہ اس ےک اہھت افر اپؤں ڑکپ

رطػ اکنھپ ےہ احالہکن اےس تنج ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی آدیم رب ااعلنیمل ےک اہں بس ےس 

 ڑبی اہشدت اک احلم وہاگ۔

زمحہ سیق نب فبہ ایب فداک رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض  دمحم نب دبعاہلل نب زہقاد دبعاہلل نب امثعؿ ایب :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داجؽ اک اہلل ےک زندکی ریقح وہےن ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  زندکی ریقح وہےن ےک ایبؿ ںیمداجؽ اک اہلل ےک

     2881    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طہاب ب٩ ًباز ًبسی ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس رواسی اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس ٗیص ب٩ ابی حاز٦ حرضت ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبسٔ  ٌَ ِٟ ًَبَّازٕ ا ث٨ََا ٔطَضاُب ب٩ُِ  ِیٔص ب٩ِٔ أَبٔی َحاز٦ٕٔ َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا إٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ح٤َُِیٕس اٟزَُّؤأسیُّ  یُّ َحسَّ

ثَرَ  ِٛ ا٢ٔ أَ جَّ ٩ًَِ اٟسَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ٣َا َسأ٢ََ أََحْس ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ َبَة  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ُط ٤َُِِْٟٔرة ا٢َ َو٣َا ی٨ُِٔؼبَُک  ٤٣َّٔ ٩ًَِ ا َٗ ُِٟت  َ ا َسأ

ا َٗ ا٦َ َواِِل٧ََِضاَر  ٌَ طُ اٟلَّ ٌَ وُٟوَ٪ إٔ٪َّ ٣َ ُ٘ َُّض٥ِ َي ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َک  َُّط ََّل َيرُضُّ َٔک ٨ِ٣ُٔط إ٧ٔ ًَلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ  ٢َ صَُو أَصَِوُ٪ 

اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس  اہشب نب ابعد دبعی اربامیہ نب دیمح رفایس اامسلیع نب ایب

راتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ھجم ےس ز ادہ یسک ےن یھب داجؽ ےک قلعتم  ااؽ ںیہن ےئک آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

 اگ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ولگ ےتہک ںیہ ےن رفام ا  م اس ابرے ںیم ویکں ز ادہ رکف دنم وہ فہ ےھجت وکیئ رضر ہن  اچنہ ےکس



 

 

 ہک اس ےک اسھت اھکان افر رہنںی وہں یگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اہلل ےک زندکی اس ےس یھب ز ادہ ریقح وہاگ۔

 نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعاہشب نب ابعد دبعی اربامیہ نب دیمح رفایس الیعمس نب ایب اخدل سیق نب ایب احزؾ رضحت ریغمہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ اک اہلل ےک زندکی ریقح وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2882    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یخ ب٩ یو٧ص ہظی٥ اس٤ٌی١ ٗیص حرضت ٣ِْرہ ب٩ طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہرس :  راوی

ا٢َ ٣َا َس  َٗ َبَة  ٌِ ٤َُِِْٟٔرةٔ ب٩ِٔ ُط ٩ًَِ ا ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ث٨ََا صَُظِی٥ْ  یُِخ ب٩ُِ یُو٧َُص َحسَّ ث٨ََا رُسَ َّی اہللُ َحسَّ أ٢ََ أََحْس ا٨َّٟٔيیَّ َػل

٩ًَِ اٟ َٟحِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ٕ َو طُ ٔجَبا٢ْ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٌَ وُٟوَ٪ ٣َ ُ٘ َُّض٥ِ َي ٠ُُِٗت إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ َو٣َا ُسَؤاَُٟک  َٗ ُِٟتطُ  َ ا َسأ ثََر ٤٣َّٔ ِٛ َ ا٢ٔ أ جَّ ٥ٕ َو٧ََضْز ٩ِ٣ٔ سَّ

ًَلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ َذَٟٔک  ا٢َ صَُو أَصَِوُ٪  َٗ  ٣َإئ 

ٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس رسجی نب ویسن میشہ اامسلیع سیق رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعت

ےس داجؽ ےک قلعتم ھجم ےس ز ادہ ںیہن وپاھچ رافی ےن اہک  م ےن ایک وپاھچ اھت ںیم ےن اہک ولگ ےتہک ںیہ ہک اس ےک اسھت رفیٹ افر 

  ےک زندکی اس ےس یھب ز ادہ ریقح وہاگ۔وگتش ےک اہپڑ وہں ےگ افر اپین یک رہن وہیگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ اہلل

 رسجی نب ویسن میشہ الیعمس سیق رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم داجؽ اک اہلل ےک زندکی ریقح وہےن

     2883    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ْر وٛیٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، جزیز، اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩  :  راوی

 ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ابواسا٣ہ اس٤ٌی١ ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس

 ُ ث٨ََا أَب ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َاَحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  و برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر َجزٔیْز ح و َحسَّ

ث٨ََا یَزٔیُس  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َیاُ٪ ح و َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو  ٤ًََُز َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ب٩ُِ َصاُروَ٪ ح و َحسَّ

ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث َیزٔی ٌٔی١َ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ إِٔس٤َ ُض٥ِ  ا٢َ لٔی أَِی بُىَیَّ أَُسا٣ََة ک٠ُُّ َ٘ َٓ  َس 



 

 

، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ایب رمع ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب راعف اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن فعیک

اوبااسہم اامسلیع اربامیہ نب دیمح اؿ اانسد ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رمفی ےہ اہتبل سیدی یک دنس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل 

 ہیلع فملس ےن ےھجم رفام ا اے ریمے ےٹیب۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، انب ریمن فعیک، ااحسؼ نب اربامیہ، رجری، انب ایب رمع ایفسؿ، اوبرکب نب ایب ہبیش، سیدی نب اہرفؿ، دمحم نب  :  فیرا

 راعف اوبااسہم الیعمس اربامیہ نب دیمح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ج داجؽ افر اس اک زنیم ںیم رہھٹےن افر ٰیسیع ےک زنفؽ افر اےس لتق رکےن الہ اامیؿرخف

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

اجےن افر وتبں یک وپاج رکےن  رخفج داجؽ افر اس اک زنیم ںیم رہھٹےن افر ٰیسیع ےک زنفؽ افر اےس لتق رکےن الہ اامیؿ افر کین ولوگں ےک اھٹ اجےن افر ربے ےک ابح  رہ

 افر وصر ںیم وھپےکن اجےن افر ربقفں ےس ااھٹےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2884    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ حرضت يٌ٘وب ب٩ ًاػ٥ ب٩ ْعوہ ب٩ ٣شٌوز ث٘فی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ وَب ب٩َِ  َحسَّ ُ٘ ٌِ ُت َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ  ب٩ُِ ٣ُ

ا٢َ ٣َا َصَذ  َ٘ َٓ ٤ًَِزٕو َوَجائَُط َرُج١ْ  ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘ فٔیَّ َي َ٘ وزٕ اٟثَّ ٌُ َوَة ب٩ِٔ ٣َِش و٢ُ ُْعِ ُ٘ ُث بٔطٔ َت َّٟٔذی تَُحسِّ َِٟحٔسیُث ا ا ا

َط إَّٔلَّ اہللُ أَِو ک٤َٔ٠َّة ٧َِحَوص٤َُ  َٟ ٔ ا٢َ ُسِبَحاَ٪ اہللٔ أَِو ََّل إ َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٔلَی  و٦ُ إ ُ٘ ًََة َت ا َث أََحّسا َطِیّئا إٔ٪َّ اٟشَّ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ ََّل أَُحسِّ َ٘ َٟ ا 

 ٥ُِ َّٜ ٠ُُِٗت إ٧ٔ ٤ََّا  َّی ا أَبَّسا إ٧ٔ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبَِیُت َویَُٜوُ٪ َویَُٜوُ٪ ث٥َُّ  ُٚ ا ٔوامّی یََُحَّ ًَ ٠ٔی١ٕ أ٣َِّزا  َٗ َس  ٌِ ٠ًََِیطٔ َستََرِوَ٪ َب ہللُ 

ٌَْٔن  ٌَْٔن یَِو٣ّا أَِو أَِرَب ٌَْٔن ََّل أَِزرٔی أَِرَب َی٤ُُِٜث أَِرَب َٓ ًٔی  ا٢ُ فٔی أ٣َُّ جَّ ُد اٟسَّ ٥َ َیرِخُ ُث اہللُ  َوَس٠َّ ٌَ َیِب َٓ ًَا٣ّا  ٌَْٔن  َطِضّزا أَِو أَِرَب

َٟیِ  ٍَ ٔس٨َْٔن  ُیِض٠ُُٜٔط ث٥َُّ ی٤َُُِٜث ا٨َّٟاُض َسِب َٓ َیِل٠ُبُُط  َٓ  ٕ وز ٌُ َوةُ ب٩ُِ ٣َِش َُّط ُْعِ أ٧َ َٛ ًََساَوْة ث٥َُّ ًٔیَسی اب٩َِ ٣َزَِی٥َ  َص بََِْن اث٨َِِْٔن 

ٕ أَِو إٔی٤َإ٪ إَّٔلَّ یُزِٔس١ُ اہللُ رٔیّحا بَارَٔزّة ٩ِ٣ٔ ٗٔبَ  ٕ ٩ِ٣ٔ َخِْر ة ا٢ُ َذرَّ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ًَلَی َوِجطٔ اِِلَِرٔق أََحْس فٔی  ًَل یَِبَقی  َٓ  ٔ أ٦ِ ١ٔ اٟظَّ

ُتَضا ٣ٔ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُط  ـَ ٔ ب ِ٘ َّی َت ٠َِیطٔ َحً ًَ ََٟسَخ٠َِتطُ  َبسٔ َجَب١ٕ  َٛ ٥ِ َزَخ١َ فٔی  ُٛ ِو أَ٪َّ أََحَس َٟ َّی  ِتطُ َحً ـَ َب ٠َِیطٔ  ٩ِ َرُسو٢ٔ َٗ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

ا َوََّل ی٨ُِ  ّٓ زُو ٌِ ُٓوَ٪ ٣َ ٔ ز ٌِ َٔ ََّل َي َبا ٔ اٟشِّ ٔ َوأَِحًَل٦ ِْر ٔة اٟلَّ َّٔ اُر ا٨َّٟأض فٔی خٔ َیِبَقی رٔشَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ َُٟض٥ِ َوَس٠َّ  ١ُ َیَت٤َثَّ َٓ ا  رٔکُوَ٪ ٨ِ٣ُرَکّ

 َٓ وُٟوَ٪  ُ٘ َی َٓ و٢ُ أَََّل َتِشَتحٔیبُوَ٪  ُ٘ َی َٓ ِیَلاُ٪  ًَِیُظُض٥ِ اٟظَّ ُُٗض٥ِ َحَش٩ْ  َباَزةٔ اِِلَِوثَأ٪ َوص٥ُِ فٔی َذَٟٔک َزارٌّ رِٔز ٌٔ ََٓیأ٣ُِزُص٥ُِ بٔ ٤َا َتأ٣ُِز٧َُا 



 

 

طُ َرجُ  ٌُ ٢ُ ٩ِ٣َ َيِش٤َ ا٢َ َوأَوَّ َٗ ٍَ ٟٔیّتا  َٓ طُ أََحْس إَّٔلَّ أَِػغَی ٟٔیّتا َوَر ٌُ ًَل َيِش٤َ َٓ ورٔ  ُذ فٔی اٟؼُّ َٔ ٔ ث٥َُّ ی٨ُِ ا٢َ ١ْ َی٠ُوُن َحِوَق إ َٗ ب٠ٔٔطٔ 

١ُّ نُ  ١ُّ أَِو اٟوِّ َُّط اٟلَّ أ٧َ َٛ ا  ا٢َ ی٨ُِز٢ُٔ اہللُ ٣َرَطّ َٗ ُٙ ا٨َّٟاُض ث٥َُّ یُزِٔس١ُ اہللُ أَِو  ٌَ ُٙ َوَيِؼ ٌَ َیِؼ َٓت٨َِبُُت ٨ِ٣ُٔط أَِجَشازُ َٓ اکُّ  ٤َاُ٪ اٟظَّ ٌِ

إَٔذا ص٥ُِ َٗٔیا٦ْ ی٨َُِوزُوَ٪  َٓ ی  ُذ ٓٔیطٔ أَُِخَ َٔ ا٢َ ث٥َُّ ا٨َّٟأض ث٥َُّ ی٨ُِ َٗ َُّض٥ِ ٣َِشئُوُٟوَ٪  ُٔوص٥ُِ إ٧ٔ ٔ ٔلَی َرب٥ُِِّٜ َوٗ ا٢ُ یَا أَیَُّضا ا٨َّٟاُض َص٥ُ٠َّ إ َ٘ ث٥َُّ يُ

ا٢َ  َٗ ٌَْٔن  ّة َوتِٔش ٌَ ٍَ ٣ٔائَٕة َوتِٔش ٕٕ تِٔش ِٟ ا٢ُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أَ َ٘ ُی َٓ  ٥ِ َٛ ا٢ُ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ُی َٓ َث ا٨َّٟارٔ  ٌِ ُجوا َب ا٢ُ أََِخٔ َ٘ ١ُ ُي ٌَ ََٓذاَک یَِو٦َ َیِح   

 ٕٚ ٩ًَِ َسا  ُٕ َِٟساَ٪ ٔطیّبا َوَذَٟٔک یَِو٦َ یَُِٜظ ٔ ِٟو  ا

دیبع اہلل نب اعمذ ہبعش، امعنؿ نب اسمل رضحت وقعیب نب اعمص نب رعفہ نب وعسمد یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم 

 ےہ ےسج آپ رفاتی رکےت ںیہ ہک ےن رضحت دبعاہلل نب رمعف ےس انس افر اؿ ےک اپس اکی آدیم ےن آرک رعض ایک ہی دحثی ےسیک

ُ  ا ایس رطح اک وکیئ افر ہملک اہک ہک ںیم 
َ
ا اّللّ
َ
 ِإّل
َ
ا ِإلَة
َ
ِ  ا ل
َ
ااَؿ اّللّ
َ
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ےن ہتخپ ارادہ رک ایل اھت  ماتم اس اس رطح اقمئ وہیگ اوہنں ےن اہک 

بی وھتڑی یہ دمت ےک دعب اکی تہب ڑبا احدہث ہک ںیم یسک ےس یھب یھبک وکیئ دحثی رفاتی ہن رکفں اگ ںیم ےن وت ہی اہک اھت5 رقنع

دوھکی ےگ وج رھگ وک الجدے اگ افر وج وہان ےہ فہ رضفر وہاگ رھپ اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا داجؽ ریمی اتم ںیم 

سیل اسؽ رھپ اہلل اعتیل رضحت رخفج رکے اگ افر اؿ ںیم اچسیل دؿ رہھٹے اگ افر ںیم ںیہن اجاتن ہک اچسیل دؿ  ا اچسیل ےنیہم  ا اچ

ٰیسیع نب رممی وک گ ےجی اگ وگ ا ہک فہ رعفہ نب وعسمد ںیہ وت فہ التش رک ےک داجؽ وک لتق رکدںی ےگ رھپ ولگ است اسؽ ایس رطح 

سج ےس  زگارںی ےگ ہک یسک یھب دف ااخشص ےک درایمؿ وکیئ دعافت ہن وہیگ رھپ اہلل اعتیل اشؾ یک رطػ ےس اکی ڈنھٹی وہا گ ےجی اگ

زنیم رپ وکیئ یھب ااسی آدیم ابح  ںیہن رےہ اگ ہک اس یک رفح ضبق رکیل اجےئ یگ سج ےک دؽ ںیم اکی ذرہ ےک ربارب یھب الھبیئ  ا اامیؿ 

وہاگ اہیں کت ہک ارگ اؿ ںیم ےس وکیئ اہپڑ ےک ادنر دالخ وہایگ وت فہ اس ںیم اس کت چنہپ رک اےس ضبق رک ےک یہ وھچڑے یگ اےس 

ؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس رھپ ربے ولگ یہ ابح  رہ اجںیئ ےگ وج ھڑویں یک رطح دلج ابز افر ےب لقع دردنہ تفص ںیم ےن ر ا

 وہں ےگ فہ یسک یکین وک ہن اچہپںین ےگ افر ہن ربایئ وک ربایئ وصتر رکںی ےگ اؿ ےک اپس اطیشؿ یسک سیھب ںیم آےئ اگ وت فہ ےہک اگ ایک  م

 وت فہ ںیہک ےگ ہک وت ںیمہ ایک مکح داتی ےہ وت اطیشؿ اںیہن وتبں یک وپاج رکےن اک مکح دے اگ افر فہ ایس تب رپیتس ریمی ابت ںیہن امےتن

ںیم ڈفےب وہےئ وہں ےگ اؿ اک رزؼ ااھچ وہاگ افر اؿ یک زدنیگ شیع فرشعت یک وہیگ رھپ وصر وھپاکن اجےئ اگ وج یھب اس یک آفاز 

 اکی رطػ اکھجےئ اگ افر دفرسی رطػ ےس ااھٹ ےل اگ افر وج صخش بس ےس ےلہپ وصر یک آفاز ےنس اگ فہ اینپ رگدؿ وک اکی رمہبت

ےنس اگ فہ اےنپ افوٹنں اک وحض درتس رک راہ وہاگ فہ ےب وہش وہ اجےئ اگ افر دفرسے ولگ یھب ےب وہش وہ اجںیئ ےگ رھپ اہلل گ ےجی 

مسج اگ زپںی ےگ رھپ وصر ںیم دفرسی دہعف وھپاکن اجےئ اگ وت ولگ اگ  ا اہلل منبش یک رطح ابرش انزؽ رکے اگ سج ےس ولوگں ےک 

ڑھکے وہاجںیئ ےگ افر دےتھکی وہں ےگ رھپ اہک اجےئ اگ اے ولوگ اےنپ رب یک رطػ آؤ افر اؿ وک ڑھکا رکف اؿ ےس  ااؽ ایک اجےئ اگ 



 

 

اہک اجےئ اگ رہ سہار ےس ون  ا اننونے آپ یلص  رھپ اہک اجےئ اگ دفزخ ےک ےئل اکی امجتع اکنول وت اہک اجےئ اگ ےنتک ولوگں یک امجتع

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی فہ دؿ ےہ وج وچبں وک وبڑاھ رک دے اگ افر اس دؿ یلڈیل وھکؽ دی اجےئ یگ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ہبعش، امعنؿ نب اسمل رضحت وقعیب نب اعمص نب رعفہ نب وعسمد یفقث ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

اجےن افر وتبں یک وپاج رکےن  رخفج داجؽ افر اس اک زنیم ںیم رہھٹےن افر ٰیسیع ےک زنفؽ افر اےس لتق رکےن الہ اامیؿ افر کین ولوگں ےک اھٹ اجےن افر ربے ےک ابح  رہ

 ر وصر ںیم وھپےکن اجےن افر ربقفں ےس ااھٹےئ اجےن ےک ایبؿ ںیماف

     2885    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ حرضت يٌ٘وب ب٩ ًاػ٥ ب٩ ْعوہ ب٩ ٣شٌوز :  راوی

إر َحسَّ  ُس ب٩ُِ َبظَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ وَب ب٩َِ و َحسَّ ُ٘ ٌِ ُت َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٤َأ٪ ب٩ِٔ َسا٥ٕٟٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ

 ًَ ا و٢ُ إٔ٪َّ اٟشَّ ُ٘ ََّک َت ٤ًَِزٕو إ٧ٔ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ُت َرُجًّل  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ وزٕ  ٌُ َوَة ب٩ِٔ ٣َِش َٛ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٔلَی  و٦ُ إ ُ٘ ا٢َ َة َت َ٘ َٓ َذا  َٛ َذا َو

َٓکَاَ٪ رَحٔ  ٔوامّی  ًَ ٠ٔی١ٕ أ٣َِّزا  َٗ َس  ٌِ ٥ُِ َتَزِوَ٪ َب َّٜ ٠ُُِٗت إ٧ٔ ٤ََّا  ث٥َُِٜ بَٔظِیٕئ إ٧ٔ ِس َص٤ِ٤َُت أَِ٪ ََّل أَُحسِّ َ٘ َبُة صََذا أَِو ٧َِحَوُظ َٟ ٌِ ا٢َ ُط َٗ ِٟبَِیٔت  َٙ ا ی

 َّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ٤ِزٕو  ًَ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َٗ َٚ ا ًٔی َوَسا ا٢ُ فٔی أ٣َُّ جَّ ُد اٟسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یرَِخُ ی اہللُ 

ا٢َ ٣َُح٤َّ  َٗ ِتُط  ـَ َب َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ إٔی٤َإ٪ إَّٔلَّ  ة ا٢ُ َذرَّ َ٘ ٠ِبٔطٔ ٣ِٔث َٗ ًَل َیِبَقی أََحْس فٔی  َٓ ا٢َ فٔی َحٔسیثٔطٔ  َٗ ٕ َو اذ ٌَ ثَىٔی ُط ٣ُ رَفٕ َحسَّ ٌِ َبُة ُس ب٩ُِ َج ٌِ

٠َِیطٔ  ًَ ِؿُتطُ  َِٟحٔسیٔث ٣َزَّإت َوَْعَ  بَٔضَذا ا

دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امعنؿ نب اسمل رضحت وقعیب نب اعمص نب رعفہ نب وعسمد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی آدیم 

 وہیگ وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن ہتخپ ارادہ وک دبعاہلل نب رمعف ےس ےتہک وہےئ انس ہک آپ ےتہک ںیہ ہک  ماتم الفں الفں العامت رپ اقمئ

رکایل ےہ ہک ںیم  م ےس وکیئ یھب دحثی رفاتی ہن رکفں اگ ںیم ےن وت رصػ یہی اہک اھت ہک  م وھتڑی یہ دمت ےک دعب اکی تہب ڑبا 

 ر اؽ اہلل رفام ا داجؽ احدہث دوھکی ےگ وگ ا ہک رھگ لج ایگ رضحت ہبعش ےن ایس رطح  ا اس یک لثم رفاتی یک دبعاہلل نب رمعف ےن اہک

ریمی اتم ںیم ےلکن اگ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ اس ںیم ہی ےہ ہک سج ےک دؽ ںیم اکی ذرہ ےک ربارب یھب اامیؿ وہاگ اس یک رفح 

ضبق رک ےک یہ وھچڑے یگ دمحم نب رفعج ےن اہک ہبعش ےن ہی دحثی ےھجم ابر ابر ایبؿ یک افر ںیم ےن یھب اؿ ےک اسےنم ہی دحثی شیپ 

 ۔یک

 دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، امعنؿ نب اسمل رضحت وقعیب نب اعمص نب رعفہ نب وعسمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

فؽ افر اےس لتق رکےن الہ اامیؿ افر کین ولوگں ےک اھٹ اجےن افر ربے ےک ابح  رہ اجےن افر وتبں یک وپاج رکےن رخفج داجؽ افر اس اک زنیم ںیم رہھٹےن افر ٰیسیع ےک زن

 افر وصر ںیم وھپےکن اجےن افر ربقفں ےس ااھٹےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2886    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ برش ابی حبا٪ ابی زرًہ حرضرت ًبساہلل ب٩ ٤ًزو رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ ُس ب٩ُِ برِٔشٕ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ِٔٔوُت ٩ِ٣ٔ َحسَّ ا٢َ َح َٗ ٤ِزٕو  ًَ ٔس اہللٔ ب٩ِٔ 

٥َ يَ  َرُسو٢ٔ اہللٔ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ُس َس٤ٔ ٌِ ٥ِ أَِنَشطُ َب َٟ ٥َ َحٔسیّثا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٢َ اِْلیَأت َػل و٢ُ إٔ٪َّ أَوَّ ُ٘

ًَلَی ا٨َّٟأض ُؿّهی َوأَیُُّض٤َا  ابَّةٔ  وُد اٟسَّ زٔبَٔضا َوَُخُ ِِ ٤ِٔص ٩ِ٣ٔ ٣َ َُ اٟظَّ وّجا ك٠ُُو ًَلَی َُخُ ی  َٓاِِلَُِخَ ِب١َ َػاحٔبَتَٔضا  َٗ ٣َا کَا٧َِت 

یّبا  إٔثِزَٔصا ََقٔ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب ایب ةحؿ ایب زرہع رضحرت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل 

 ےک دعب وھبال ںیہن وہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکی دحثی  اد یک ےسج ںیم ر اؽ اہلل ےس ا ےن

 االرض اک انلکن ےہ اؿ 

 

ة
ب 
 ماتم یک ادتبایئ الع تم ںیم ےس  ارج اک رغمب ےس ولطع وہان افر اچتش ےک فتق ولوگں ےک اسےنم دا

 اظرہ وہ اجںیئ یگ۔ دفونں ںیم ےس یسک اک یھب دفرسے ےس ےلہپ وہظر وہاگ وت اےکس رقبی یہ زامہن ںیم دفرسی العتم

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب رشب ایب ةحؿ ایب زرہع رضحرت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  رہھٹےن افر ٰیسیع ےک زنفؽ افر اےس لتق رکےن الہ اامیؿ افر کین ولوگں ےک اھٹ اجےن افر ربے ےک ابح  رہ اجےن افر وتبں یک وپاج رکےنرخفج داجؽ افر اس اک زنیم ںیم

 افر وصر ںیم وھپےکن اجےن افر ربقفں ےس ااھٹےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2887    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، ابوحیا٪ حرضت ابوزرًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر اَ٪  ث٨ََا أَبُو َحیَّ ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٕ َحسَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٥َٜٔ  و َحسَّ َِٟح ٔلَی ٣َزَِواَ٪ ب٩ِٔ ا َج٠ََص إ

٤ُِِٟش  ٤َِٟٔسی٨َٔة ثًََلثَُة َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ بٔا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢ُ  جَّ وّجا اٟسَّ ََٟضا َُخُ ٩ًَِ اِْلَیأت أَ٪َّ أَوَّ ُث  وُظ َوصَُو یَُحسِّ ٌُ َش٤ٔ َٓ ٤ٔ٠َْٔن 

٥َِٟ أَنِ  ٥َ َحٔسیّثا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِٔٔوُت ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ِس َح َٗ ١ِ ٣َزَِواُ٪ َطِیّئا  ُ٘ ٥َِٟ َي ٤ِزٕو  ُس ًَ ٌِ ُت َرُسو٢َ اہللٔ َشطُ َب ٌِ َس٤ٔ



 

 

ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبایحؿ رضحت اوبزرہع ےس رفاتی ےہ ہک رمفاؿ نب مکح ےک اپس دمہنی ںیم املسمونں ںیم ےس نیت آدیم 

 ماتم ےک ابرے ںیم رفا ات ایبؿ رک راہ اھت ےب کش اؿ ںیم بس ےس  ےھٹیب وہےئ ےھت سپ اوہنں ےن رمفاؿ ےس انس افر فہ العامت

یلہپ العتم رخفج داجؽ ےہ دبعاہلل نب رمعف ےن اہک رمفاؿ ےن ھچک یھب ںیہن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی  اد 

ہلل ہیلع فملس رفامےت ےھت ابح  دحثی ذموکر دحثی یہ یک ےسج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس ا ےن ےک دعب وھبال ںیہن وہں آپ یلص ا

 یک رطح ےہ۔

 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، اوبایحؿ رضحت اوبزرہع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

ےن افر ٰیسیع ےک زنفؽ افر اےس لتق رکےن الہ اامیؿ افر کین ولوگں ےک اھٹ اجےن افر ربے ےک ابح  رہ اجےن افر وتبں یک وپاج رکےن رخفج داجؽ افر اس اک زنیم ںیم رہھٹ

 افر وصر ںیم وھپےکن اجےن افر ربقفں ےس ااھٹےئ اجےن ےک ایبؿ ںیم

     2888    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  ب٩ ًلی ابواح٤س سٔیا٪، ابوحیا٪ حرضت ابوزرًہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہنَص :  راوی

٩ًَِ أَبٔی اَ٪  ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  َة ٨ًَِٔس  و َحسَّ ًَ ا وا اٟشَّ ا٢َ َتَذاََکُ َٗ ًََة  ُزِر

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ یَِذ ٣َزَِواَ٪  َٟ و٢ُ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٤َٔا َو ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٤ًَِزٕو َس٤ٔ  َُکِ ُؿّهیِبُس اہللٔ ب٩ُِ 

 رصن نب یلع اوبادمح ایفسؿ، اوبایحؿ رضحت اوبزرہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفاتی ےہ ہک رمفاؿ ےک اپس ولوگں ےن  ماتم اک ذترکہ ایک

 وت دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ایس رطح رفامےت وہےئ انس نکیل اس ںیم اچتش

 ےک فتق اک ذرک ںیہن ابح  دحثی ایس رطح ےہ۔

 رصن نب یلع اوبادمح ایفسؿ، اوبایحؿ رضحت اوبزرہع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2889    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ث ححاد ب٩ طاْع، ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س ابی جسی حشْن ب٩ ذٛوا٪ ًبساٟوارث اب٩ ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوار :  راوی

 ب٩ بزیسہ ، حرضت ًا٣ز ب٩ رشاحی١ طٌيی

ًَِبسٔ ا  ٩ًَِ ص٤َُا  أْعٔ لِٔکَ َِٟوارٔٔث َوَححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَِبٔس ا ٤َسٔ ب٩ِٔ  ًَِبٔس اٟؼَّ َِٟوارٔٔث ب٩ُِ  ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِبسٔ َحسَّ ٌَ ٔ ُى ٟ ِٔ ٤َسٔ َوا٠َّٟ ٟؼَّ

ِٟوَ  ثَىٔ ا ث٨ََا اب٩ُِ بَُزیَِسَة َحسَّ َواَ٪ َحسَّ ِٛ ُِٟحَشِْٔن ب٩ِٔ َذ ٩ًَِ ا ی  ٩ًَِ َجسِّ ث٨ََا أَبٔی  ٤َٔس َحسَّ ِبٔس اٟؼَّ ًَ احٔی١َ ارٔٔث ب٩ِٔ  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ رَشَ ی 

 َ ِیٕص َوک َٗ أک ب٩ِٔ  حَّ َـّ ِیٕص أُِخَت اٟ َٗ اك٤ََٔة ب٨َِٔت  َٓ َّطُ َسأ٢ََ  ُب َص٤َِساَ٪ أ٧َ ٌِ ٔيیُّ َط ٌِ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجَزأت اِِلَُو٢ٔ  ا٧َِت ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ َُِْرٔظ ٔلَی أََحٕس  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ََّل ُتِش٨ٔٔسیطٔ إ َّی اہللُ  تٔیطٔ ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ثٔیىٔی َحٔسیّثا َس٤ٔ ٩٠ََّ  َحسِّ ٌَ ِٓ َ َٟئ٩ِٔ ٔطئَِت َِل َِٟت  ا َ٘ َٓ

 َٜ َ َِٟت ٧ ا َ٘ َٓ ثٔیىٔی  ََٟضا أََج١ِ َحسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ٣َ ٔ ِٟحَٔضاز ٢ٔ ا أُٔػیَب فٔی أَوَّ َٓ یِٕع یَِو٣َئٕٔذ  ٔ َوصَُو ٩ِ٣ٔ خَٔیارٔ َطَبأب َُقَ ٤َُِِْٟٔرة  ِحُت اب٩َِ ا

ٖٕ فٔی َنرَفٕ ٣ٔ  ِو ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ  ًَ ا َتأَی٤َُِّت َخَلَبىٔی  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ ٩ِ أَِػَحأب َرُسو٢ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل اہللٔ َػل

 ِ٨ ُٛ ًَلَی ٣َِوََّلُظ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَخَلَبىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ثُِت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ ًَ ِس حُسِّ َٗ ُت 

٠ُِیٔحبَّ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أََحبَّىٔی  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٠ُُِٗت أ٣َِزٔی بَٔیٔسَک َػل  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا ک٤ََّ٠َىٔی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّ٤٠َ َٓ أَُسا٣ََة 

ًَٔوی٤َ  ْة ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٨َُٔیَّ یٕک ا٣َِزأَْة  یٕک َوأ٦ُُّ رَشٔ ٔلَی أ٦ُِّ رَشٔ ا٢َ ا٧َِت٘ٔلٔی إ َ٘ َٓ ِٜٔحىٔی ٩ِ٣َ ٔطئَِت  ِ أ٧َ ةٔ فٔی َسبٔی١ٔ َٓ َ٘ َٔ اہللٔ ی٨َِز٢ُٔ  ُة ا٨َّٟ

ِّی  إٔن َٓ أ٪  َٔ ی ِـّ ثَْٔرةُ اٟ َٛ یٕک ا٣َِزأَْة  لٔی إٔ٪َّ أ٦َُّ رَشٔ ٌَ ِٔ ا٢َ ََّل َت َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٓ َ ٠ُِت َسأ ُ٘ َٓ اُ٪  َٔ ی ِـّ ٠َِیَضا اٟ ٨ًَِٔک خ٤َٔاُرٔک ًَ َم  ُ٘ ُظ أَِ٪ َيِش أََِکَ

َف  ٌِ ِو٦ُ ٨ِ٣ٔٔک َب َ٘ ِٟ ََْری ا َٓ ِیٔک  َٗ ٩ًَِ َسا ِوُب  َٕ اٟثَّ َٜٔظ ٤ِزٔو اب٩ِٔ أَِو َی٨ِ ًَ ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٔک  ِّ٤ًَ ٔلَی اب٩ِٔ  ٩ِٜٔ ا٧َِت٘ٔلٔی إ صَْٔن َوَل ٣َا َترِکَ

َٟیِ  ٔ ٠ُِت إ َ٘ ا٧َِت َٓ َّٟٔذی هَٔی ٨ِ٣ٔطُ  َِٟبِل٩ٔ ا یِٕع َوصَُو ٩ِ٣ٔ ا ٔ َُقَ ٕ ِٓٔضز ُت أ٦ُِّ ٣َُِٜتو٦ٕ َوصَُو َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ بَىٔی ِٓٔضز ٌِ تٔی َس٤ٔ ِت ًٔسَّ ـَ َ٘ ا اِن َّ٤٠َ َٓ طٔ 

ٔلَی ِجُت إ رَخَ َٓ ّة  ٌَ ًَلَة َجا٣ٔ ٥َ ی٨َُازٔی اٟؼَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٨َ٤ُِٟازٔی ٨َ٣ُازٔی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٍَ  ٧َٔساَئ ا ََٓؼ٠َِّیُت ٣َ ٤َِِٟشحٔٔس  ا

ًَّٟٔی َتلٔی ُهُضوَر  ِّٕ ا٨َِّٟشأئ ا ٨ُُِٜت فٔی َػ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ  َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  َضی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ِو٦ َ٘ ِٟ ا

ا٢َ أََتِس  َٗ ُظ ث٥َُّ  ا٢َ َٟٔی٠ِز٦َِ ک١ُُّ إِٔنَشإ٪ ٣َُؼًلَّ َ٘ َٓ َحُک  ـِ ٔ َوصَُو َي ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا اُٟوا اہللُ َوَس٥ََّ٠ َػًَلَتطُ َج٠ََص  َٗ ُت٥ُِٜ  ٌِ ُروَ٪ ٥َٟٔ َج٤َ

ا٢َ  َٗ  ٥ُ٠ًَِ ارٔیَّ کَاَ٪ َرُجًّل  َوَرُسوُُٟط أَ ُت٥ُِٜ ِٔلَ٪َّ َت٤امّٔی اٟسَّ ٌِ ٩ِٜٔ َج٤َ ُت٥ُِٜ َٟٔزَُِبٕة َوََّل َٟٔزصَِبٕة َوَل ٌِ ِّی َواہللٔ ٣َا َج٤َ ٔن ََٓحاَئ إ ا  ا٧ٔیًّ  َنَِصَ

ا٢ٔ  جَّ ٩ًَِ ٣َٔشیٔح اٟسَّ ث٥ُُِٜ  ٨ُِت أَُحسِّ ُٛ َّٟٔذی  َٙ ا َٓ ثَىٔی َحسٔیّثا َوا ٍَ َوأَِس٥َ٠َ َوَحسَّ َباَی َٓ ٍَ یَّٕة ٣َ ٔٔی٨َٕة بََِحٔ َّطُ َرَٛٔب فٔی َس ثَىٔی أ٧َ َحسَّ

ٕ فٔی ٔلَی َجزٔیَزة َٓئُوا إ َِٟبَِحٔ ث٥َُّ أَِر ٤َِِٟوُد َطِضّزا فٔی ا ٌَٔب بٔض٥ِٔ ا ٠َ َٓ َِٟد٥ٕ َوُجَذا٦َ  ٤ِٔص  ثًََلثَْٔن َرُجًّل ٩ِ٣ٔ  زٔٔب اٟظَّ ِِ َّی ٣َ َِٟبَِحٔ َحً ا



 

 

ٔٔی٨َةٔ  َح٠َُشوا فٔی أََِقُِب اٟشَّ َٓ ِ ث َٛ  ٩ِ٣ٔ ٔ ُٗب٠ُُطُ ٩ِ٣ٔ زُبُزٔظ ٔ ََّل یَِسُروَ٪ ٣َا  ز ٌَ
ثْٔرُ اٟظَّ َٛ ٠ََ٘ٔیِتُض٥ِ َزابَّْة أَص٠َُِب  َٓ َِٟحزٔیَزَة  َرةٔ ََٓسَخ٠ُوا ا

ِو٦ُ  َ٘ ِٟ َِٟت أَیَُّضا ا ا َٗ اَسُة  َِٟحشَّ اُٟوا َو٣َا ا َٗ اَسُة  َِٟحشَّ َِٟت أ٧ََا ا ا َ٘ َٓ اُٟوا َوی٠َِٔک ٣َا أ٧َِٔت  َ٘ َٓ  ٔ ز ٌَ
ٔ ااٟظَّ یِز ٔلَی َصَذا اٟزَُّج١ٔ فٔی اٟسَّ وا إ ُ٘ ٔ ٧َِل٠

ا٢َ  َٗ ٨َا ٨ِ٣َٔضا أَِ٪ َتُٜوَ٪ َطِیَلا٧َّة  ِٗ ٨ََٟا َرُجًّل رَفٔ ِت  ا َس٤َّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٔٚ ٥ِ بٔاِِلَِطَوا ُٛ ٔ ٔلَی َخبَر َُّط إ إ٧ٔ َّی َزَخ٨َ٠ِا  َٓ ا َحً ًّ ا ٨َا رٔسَ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ

ًَِو٥ُ إِٔنَشإ٪  إَٔذا ٓٔیطٔ أَ َٓ یَِز  ٔ  اٟسَّ بَِیطٔ ب ٌِ َٛ ٔلَی  بَتَِیطٔ إ ِٛ ٔلَی ٨ًُُ٘ٔطٔ ٣َا بََِْن ُر ًَْة یََساُظ إ ا ٣َِح٤ُو ّٗ ُظ ؤثَا ا َوأََطسُّ ّ٘ مُّ َخ٠ِ َٗ َِٟحسٔیٔس َرأَی٨َِاُظ  ا

اُٟوا ٧َِح٩ُ أ٧َُاْض ٩ِ٣ٔ  َٗ أَِخبٔرُونٔی ٣َا أْمُتَْن  َٓ ًَلَی َخبَرٔی  َسِرت٥ُِ  َٗ ِس  َٗ ا٢َ  َٗ یَّٕة  ٨َ٠ُِٗا َوی٠ََِک ٣َا أ٧ََِت  ٔٔی٨َٕة بََِحٔ َزٔب َرٛٔب٨َِا فٔی َس ٌَ ِٟ ا

َح٠َِش٨َ  َٓ  ٔ ٔلَی َجزٔیَزتَٔک َصٔذظ أ٧َِا إ َٓ ٤َِِٟوُد َطِضّزا ث٥َُّ أَِر ٌَٔب ب٨َٔا ا ٠َ َٓ َِٟبَِحَ حَْٔن اَُِت٥َ٠َ  ٨َا ا ِٓ َِٟحزٔیَزَة ََٓؼاَز ََٓسَخ٨َ٠ِا ا بَٔضا  ا فٔی أََِقُ

ثْٔرُ ا َٛ ٠ََ٘ٔیت٨َِا َزابَّْة أَص٠َُِب  َِٟت أ٧ََا َٓ ا َ٘ َٓ ٨َ٠ِا َوی٠َِٔک ٣َا أ٧َِٔت  ُ٘ َٓ  ٔ ز ٌَ
ٔ اٟظَّ ثَِرة َٛ  ٩ِ٣ٔ ٔ ُٗب٠ُُطُ ٩ِ٣ٔ زُبُزٔظ ٔ ََّل یُِسَری ٣َا  ز ٌَ

ٟظَّ

 ٔ ٥ِ ب ُٛ ٔ ٔلَی َخبَر َّطُ إ إ٧ٔ َٓ  ٔ یِز ٔلَی َصَذا اٟزَُّج١ٔ فٔی اٟسَّ ٤ًُِٔسوا إ َِٟت ا ا َٗ اَسُة  َِٟحشَّ ٨َ٠ُِٗا َو٣َا ا اَسُة  َِٟحشَّ ٚٔ ا ا اِِلَِطَوا ًّ ا َِٟیَک رٔسَ ٔ َب٨َ٠ِا إ ِٗ َ أ َٓ

٩ًَِ أَیِّ َط  ٨َ٠ُِٗا  ٩ًَِ ٧َِد١ٔ بَِیَشاَ٪  ا٢َ أَِخبٔرُونٔی  َ٘ َٓ ٥ِ ٧َأ٩ِ٣َِ أَِ٪ َتُٜوَ٪ َطِیَلا٧َّة  َٟ ٨ًَِا ٨ِ٣َٔضا َو ٔ ز َٓ ا٢َ أَِسأَُل٥ُِٜ َو َٗ أ٧َِٔضا َتِشَتِدبٔرُ 

ا٢َ أ٣ََ  َٗ  ٥ِ ٌَ َُٟط َن ٨َ٠ُِٗا   ُ ٩ًَِ أَیِّ َطأ٧َِٔضا ٩ًَِ ٧َِد٠َٔضا َص١ِ یُِث٤ٔز ٨َ٠ُِٗا  بَرٔیَّٔة  ٔ اٟلَّ ٩ًَِ بَُحَِْرة ا٢َ أَِخبٔرُونٔی  َٗ َُّط یُؤطُک أَِ٪ ََّل تُِث٤َٔز  ا إ٧ٔ

 َ ا٢َ أ َٗ ا٢َ أ٣ََا إٔ٪َّ ٣َائََضا یُؤطُک أَِ٪ یَِذَصَب  َٗ ٤َِٟأئ  ثَْٔرةُ ا َٛ اُٟوا هَٔی  َٗ ا٢َ َص١ِ ٓٔیَضا ٣َاْئ  َٗ ٩ًَِ َتِشَتِدبٔرُ  ًَِْٔن ُزَُغَ  ِخبٔرُونٔی 

٨َ٠ُِٗا  ِْٔن  ٌَ ِٟ َُ أَص٠َُِضا ب٤َٔأئ ا ِْٔن ٣َاْئ َوص١َِ َیزَِر ٌَ ِٟ ا٢َ َص١ِ فٔی ا َٗ ٩ًَِ أَیِّ َطأ٧َِٔضا َتِشَتِدبٔرُ  اُٟوا  ٤َِٟأئ َٗ ثَْٔرةُ ا َٛ ٥ِ هَٔی  ٌَ َٟطُ َن

یِّ  ٩ًَِ ٧َٔيیِّ اِِل٣ُِّ ا٢َ أَِخبٔرُونٔی  َٗ اَت٠َطُ َوأَص٠َُِضا َیزَِرًُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َائَٔضا  َٗ ا٢َ أَ َٗ ََّٜة َو٧َز٢ََ َیثِرَٔب  َد ٩ِ٣ٔ ٣َ ِس ََخَ َٗ اُٟوا  َٗ  ١َ ٌَ َٓ َْن ٣َا 

َزٔب َوأَ  ٌَ ِٟ ًَلَی ٩ِ٣َ َی٠ٔیطٔ ٩ِ٣ٔ ا ِس َهَضَز  َٗ َّطُ  أَِخبَر٧َِاُظ أ٧َ َٓ ٍَ بٔض٥ِٔ  َٕ َػ٨َ ِی َٛ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن َزُب  ٌَ ِٟ ِس کَاَ٪ َذَٟٔک ا َٗ ُض٥ِ  َٟ ا٢َ  َٗ كَاًُوُظ 

ِّی ٨٠َُِٗ  ٔن ٤َِٟٔشیُح َوإ ِّی أ٧ََا ا ٔن ًَىِّی إ  ٥ِ ُٛ ِّی ٣ُِدبٔرُ ٔن وُظ َوإ ٌُ ُض٥ِ أَِ٪ یُٔلی َٟ ا٢َ أ٣ََا إٔ٪َّ َذاَک َخِْْر  َٗ  ٥ِ ٌَ ؤد ا َن ِٟرُخُ أُؤطُک أَِ٪ یُِؤَذَ٪ لٔی فٔی ا

ٌْٔ َیّة إَّٔلَّ َصَبِلُتَضا فٔی أَِرَب ََ ََقِ ًَل أََز َٓ أَٔسَْر فٔی اِِلَِرٔق  َٓ َد  أََِخُ ًَلَیَّ ک٠َِٔتاص٤َُا ک٤ََّ٠ُا َٓ ٣ََتأ٪  ُض٤َا ٣ََُحَّ َٓ ََّٜة َوكَِیَبَة  ِی٠َّة ََُِْر ٣َ َٟ َن 

٨ًََِضا  نٔی  ُٕ َػ٠ِّتا َيُؼسُّ ِی ٔ اٟشَّ َب٠َىٔی ٠َ٣َْک بَٔیٔسظ ِ٘ ٕب ٨ِ٣َٔضا أََرِزُت أَِ٪ أَِزُخ١َ َواحَٔسّة أَِو َواحّٔسا ٨ِ٣ُٔض٤َا اِسَت ِ٘ ًَلَی ک١ُِّ َن َوإٔ٪َّ 

ٔ ٣ًََل  ٨ِٔ٤ِٟبَر تٔطٔ فٔی ا ٩َ ب٤ِٔٔدََصَ ٌَ َ ٥َ َوك ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ُسو٧ََضا  َّٜة َیَِحُ ٔ ٔ  ئ َصٔذظٔ كَِیَبُة َصٔذظٔ كَِیَبُة صَٔذظ

 ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاُض َن َ٘ َٓ ثُِت٥ُِٜ َذَٟٔک  ٨ُِت َحسَّ ُٛ ٤َِٟسٔی٨ََة أَََّل ص١َِ  ىٔی ا ٌِ ٨ُِت  كَِیَبُة َي ُٛ َّٟٔذی  َٙ ا َٓ َُّط َوا ًَِحَبىٔی َحٔسیُث َت٤ٔی٥ٕ أ٧َ َُّط أَ إ٧ٔ َٓ

َِٟی٩ٔ٤َ ََّل ب١َِ ٩ِ٣ٔ ٗٔبَ  أ٦ِٔ أَِو بََِحٔ ا َّطُ فٔی بََِحٔ اٟظَّ ََّٜة أَََّل إ٧ٔ ٤َِٟٔسی٨َةٔ َو٣َ ٩ًَِ ا ٨ُِط َو ًَ ث٥ُُِٜ  ٚٔ أَُحسِّ ٤َِٟرِشٔ ٚٔ ٣َا صَُو ٩ِ٣ٔ َٗٔب١ٔ ا ٤َِٟرِشٔ ١ٔ ا

َّی اہلل٣َُا صَُو ٣ٔ  ِٔٔوُت َصَذا ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َح َٓ َِٟت  ا َٗ  ٔٚ ٤َِٟرِشٔ ٔلَی ا ٔ إ ٚٔ ٣َا صَُو َوأَِو٣َأَ بَٔیٔسظ ٤َِٟرِشٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ َٗٔب١ٔ ا   



 

 

ت دبعاولارث انب دبعادمصل نب دبعاولارث اجحج نب اشرع، دبعاولارث نب دبعادمصل ایب دجی نیسح نب ذوکاؿ نب ربدیہ ، رضح

اعرم نب رشالیح یبعش ےس رفاتی ےہ ہک اس افہمط تنب سیق احضک نب سیق یک نہب ےس وپاھچ ہک ےھجم ایسی دحثی رفاتی یک وج 

 آپ ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وخد  ین وہ افر اس ںیم یسک افر اک فاہطس ایبؿ ہن رکان رضحت افہمط ےن اہک ارگ  م اچےتہ وہ وت

اتی رکیت وہں اوہنں ےن رضحت افہمط ےس اہک اہں ایسی دحثی ےھجم ایبؿ رکف وت اوہنں ےن اہک ںیم ےن انب ریغمہ ںیم ایسی دحثی رف

ےس اکنح ایک افر فہ اؿ دونں رقشی ےک دمعہ ونوجاؿ ںیم ےس ےھت افر فہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت اہجد ںیم دیہش وہ ےئگ 

ارلنمح نب توػ ےن ااحصب ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس یک اکی امجتع ںیم ےھجم اغیپؾ اکنح د ا سپ بج ںیم ویبہ وہیئگ وت رضحت دبع

افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اےنپ آزاد رکدہ الغؾ ااسہم نب زدی ےک ےئل اغیپؾ اکنح د ا افر ںیم ہی دحثی نس یکچ یھت 

تبحم رکات ےہ اےس اچےئہ ہک فہ ااسہم ےس تبحم رکے سپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وج ھجم ےس 

فملس ےن بج ھجم ےس وگتفگ یک وت ںیم ےن رعض ایک ریما اعمہلم آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک رپسد ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس سج ےس 

فر اؾ رشکی ااصنر ںیم ےس ینغ تورت ںیھت افر اہلل ےک راہتس اچںیہ ریما اکنح رک دںی آپ ےن رفام ا اؾ رشکی ےک اہں لقتنم وہ اج ا

ںیم تہب رخچ رکےن فایل ںیھت اس ےک اہں امہمؿ آےت رےتہ ےھت وت ںیم ےن رعض ایک ںیم رقنعبی ااسی رکفں یگ وت آپ یلص اہلل 

آےت رےتہ ںیہ ںیم اس ابت وک دنسپ ہیلع فملس ےن رفام ا وت ااسی ہن رک ویکہکن اؾ رشکی ایسی تورت ںیہ نج ےک اپس امہمؿ رثکت ےس 

ی رگ اجےئ  ا ریتی یلڈیل ےس ڑپکا ٹہ اجےئ افر ولگ ریتا فہ ضعب ہصح دھکی ںیل ےسج وت اندنسپ رکیت وہ 

 

ںیہن رکات ہک ھجت ےس ریتادفٹ

 رےتھک ںیہ افر فہ ایس ہکلب وت اےنپ اچچ زاد دبعاہلل نب رمعف نب اؾ وتکمؾ ےک اہں لقتنم وہ اج افر فہ رقشی ےک اخدناؿ نب رہف ےس قلعت

اخدناؿ ےس ےھت سج ےس افہمط تنب سیق ںیھت سپ ںیم اؿ ےک اپس لقتنم وہیئگ بج ریمی دعت وپری وہیئگ وت ںیم ےن ر اؽ اہلل 

 یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ ےس دناء دےنی فاےل یک آفاز  ین وج  ہہ راہ اھت امنز یک اجتع وہےن فایل ےہ سپ ںیم دجسم یک رطػ ت یل

افر ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت امنز ادا یک اس احؽ ںیم ہک ںیم توروتں یک اس فص ںیم یھت وج رمدفں یک وتشپں 

 ےس یلم وہیئ یھت بج ر اؽ اہلل ےن اینپ امنز وپری رکیل وت رکسماےت وہےئ ربنم رپ رشتفی رفام وہےئ وت رفام ا رہ آدیم اینپ امنز یک ہگج

 رےہ رھپ رفام ا ایک  م اجےتن وہ ہک ںیم ےن ںیہمت ویکں عمج ایک ےہ احصہب ےن رعض ایک اہلل افر اس اک ر اؽ یہ رتہب اجےتن ںیہ رپ یہ اھٹیب

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اہلل یک مسق ںیم ےن ںیہمت یسک ابت یک رتبیغ  ا اہلل ےس ڈراےن ےک ےئل عمج ںیہن ایک ںیم ےن ںیہمت 

عمج ایک ےہ ہک میمت داری رصناین آدیم ےھت سپ فہ آےئ افر امالؾ رپ تعیب یک افر املسمؿ وہ ےئگ افر ےھجم اکی ابت  رصػ اس ےئل

 اتبیئ وج اس ربخ ےک وماقف ےہ وج ںیم ںیہمت داجؽ ےک ابرے ںیم ےلہپ یہ اتب  اک وہں انچہچن اوہنں ےن ےھجم ربخ دی ہک فہ ونب مخل افر ونب

اسھت اکی یرحی یتشک ںیم  اار وہےئ سپ اںیہن اکی امہ کت یرحی ومںیج دیتلیکھ رںیہ رھپ فہ دنمسر  ذجاؾ ےک سیت آدویمں ےک

ے اہیں کت ہک  ارج رغفب وہ ایگ وت فہ وھچیٹ وھچیٹ ویتشکں ںیم ھٹیب رک زجریہ ےک ادنر دالخ وہےئ وت 
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ںیم اکی زجریہ یک رطػ 



 

 

ں فاال اھت ابولں یک رثکت یک فہج ےس اس اک االگ افر الھچپ ہصح فہ ہن اچہپؿ ےکس وت اوہنں اںیہن فاہں اکی اجونر الم وج ومےٹ افر ےنھگ ابول

ےن اہک ریتے ےئل الہتک وہ وت وکؿ ےہ اس ےن اہک اے وقؾ اس آدیم یک رطػ رگےج ںیم ولچ ویکہکن فہ اہمتری ربخ ےک ابرے ںیم 

ہک فہ ںیہک نج یہ ہن وہ سپ مہ دلجی دلجی ےلچ اہیں کت ہک رگےج  تہب وشؼ راتھک ےہ سپ بج اس ےن امہرا انؾ ایل وت مہ ربھگا ےئگ

ںیم دالخ وہےئگ فاہں اکی تہب ڑبا ااسنؿ اھت ہک اس ےس ےلہپ مہ ےن اانت ڑبا آدیم اینت یتخس ےک اسھت دنباھ وہا ںیہک ہن داھکی اھت اس 

ےہ یک زوریجفں ےس ڑکجا وہا اھت مہ ےن اہک ریتے ےک دفونں اہوھتں وک رگدؿ ےک اسھت ابدناھ وہا اھت افر ونٹھگں ےس ںونخں کت ول

ےئل الہتک وہ وت وکؿ ےہ اس ےن اہک  م ریمی ربخ ولعمؾ رکےن رپ اقدر وہ یہ ےئگ وہ وت  م یہ اتبؤ ہک  م وکؿ وہ؟ اوہنں ےن اہک مہ رعب 

کت مہ ےس  ہنیہم  ومںیج اکیےک ولگ ںیہ مہ در ایئ اہجز ںیم  اار وہےئ سپ بج مہ  اار وہےئ وت دنمسر وک وجش ںیم اپ ا سپ

یتلیھک رںیہ رھپ ںیمہ اہمترے اس زجریہ کت  اچنہ د ا سپ مہ وھچیٹ وھچیٹ ویتشکں ںیم  اار وہےئ افر زجریہ ےک ادنر دالخ وہ ےئگ وت 

 اجات اھت مہ ےن اہک ںیمہ تہب ومےٹ افر ےنھگ ابولں فاال اجونر الم سج ےک ابولں یک رثکت یک فہج ےس اس اک االگ افر الھچپ ہصح اچہپان ہن

ریتے ےئل الہتک وہ وت وکؿ ےہ اس ےن اہک ںیم اسجہس وہں مہ ےن اہک اسجہس ایک وہات ےہ اس ےن اہک رگےج ںیم اس آدیم اک دصق 

رکف ویکہکن فہ اہمتری ربخ اک تہب وشؼ راتھک ےہ سپ مہ ریتی رطػ دلجی ےس ےلچ افر مہ ربھگاےئ افر اس ےس رپ انم ہن ےھت ہک فہ 

 اس ےن اہک ےھجم ناسیؿ ےک ابغ ےک ابرے ںیم ربخ دف مہ ےن اہک اس یک سک زیچ ےک ابرے ںیم  م ربخ ولعمؾ رکان اچےتہ وہ اس نج وہ

ےن اہک ںیم اس یک وجھکرفں ےک لھپ ےک ابرے ںیم وپ انھ اچاتہ وہں مہ ےن اس ےس اہک اہں لھپ آات ےہ اس ےن اہک رقنعبی ہی زامہن 

لھپ ہن دںی ےگ اس ےن اہک ےھجم  ہریہ ربطہی ےک ابرے ںیم ربخ دف مہ ےن اہک اس یک سک زیچ ےک ابرے ںیم آےن فاال ےہ ہک فہ درتخ 

 م ربخ ولعمؾ رکان اچےتہ وہ اس ےن اہک ایک اس ںیم اپین ےہ مہ ےن اہک اس ںیم اپین رثکت ےک اسھت وموجد ےہ اس ےن اہک رقنعبی اس 

 زرغ ےک ہمشچ ےک ابرے ںیم اتبؤ مہ ےن اہک اس یک سک زیچ ےک ابرے ںیم  م ولعمؾ رکان اک اسرا اپین متخ وہ اجےئ اگ اس ےن اہک ےھجم

اچےتہ وہ اس ےن اہک ایک اس ہمشچ ںیم فاہں ےک ولگ اس ےک اپین ےس یتیھک ابڑی رکےت ںیہ مہ ےن اہک اہں ہی ریثک اپین فاال ےہ افر فاہں 

اہک ےھجم اویمں ےک یبن ےک ابرے ںیم ربخ دف ہک اس ےن ایک ایک مہ ےن اہک فہ ےک ولگ اس ےک اپین ےس یتیھک ابڑی رکےت ںیہ رھپ اس ےن 

ہکم ےس ےلکن افر رثیب ینعی دمہنی ںیم ارتے ںیہ اس ےن اہک ایک راےتس ںیم رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن گنج یک ےہ مہ ےن اہک اہں اس 

فہ اےنپ ہقحلم دحفد ےک رعب رپ اغبل آےئگ ںیہ افر اوہنں  ےن اہک اس ےن الہ رعب ےک اسھت ایک ولسک ایک مہ ےن اےس ربخ دی ہک

ےن اس یک ااطتع یک ےہ اس ےن اہک ایک ااسی وہ  اک ےہ مہ ےن اہک اہں اس ےن اہک اؿ ےک قح ںیم ہی ابت رتہب ےہ ہک فہ اس ےک 

 ےنلکن یک ااجزت دے دی اجےئ یگ اتدعبار وہ اجںیئ افر ںیم ںیہمت اےنپ ابرے ںیم ربخ داتی وہں ہک ںیم حیسم داجؽ وہں رقنعبی ےھجم

ؿ سپ ںیم ولکنں اگ افر ںیم زنیم ںیم رکچ اگلؤں اگ افر اچسیل راوتں ںیم رہ رہ یتسب رپ ارتفں اگ ہکم افر دمہنی ہیبط ےک العفہ ویکہکن ا

 رہ اھگیٹ رپ رفےتش رہپہ دفونں رپ دالخ وہان ریمے ےئل رحاؾ رکد ا اجےئ اگ افر اس ںیم دالخ وہےن ےس ےھجم رفاک اجےئ اگ افر اس یک



 

 

ہی  دار وہں ےگ رضحت افہمط ےن اہک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اینپ ام یل وک ربنم رپ وھبچ ا افر رفام ا ہی ہیبط ےہ ہی ہیبط ےہ

ام ا ےب کش ےھجم میمت یک ہبیط ےہ ینعی دمہنی ےہ ایک ںیم ےن ںیہمت ہی ابںیت ےلہپ یہ ایبؿ ہن رک دںی ںیھت ولوگں ےن رعض ایک  ی اہں، رف

اس ربخ ےس وخیش وہیئ ےہ ہک فہ اس دحثی ےک وماقف ےہ وج ںیم ےن ںیہمت داجؽ افر دمہنی افر ہکم ےک ابرے ںیم ایبؿ یک یھت 

آاگہ روہ داجؽ اشؾ  ا نمی ےک دنمسر ںیم ےہ، ںیہن ہکلب رشمؼ یک رطػ ےہ فہ رشمؼ یک رطػ ےہ فہ رشمؼ یک رطػ ےہ افر آپ 

 ھت ےس رشمؼ یک رطػ ااشرہ ایک سپ ںیم ےن ہی دحثی ر اؽ اہلل ےس  اد رک یل۔ےن اےنپ اہ

دبعاولارث انب دبعادمصل نب دبعاولارث اجحج نب اشرع، دبعاولارث نب دبعادمصل ایب دجی نیسح نب ذوکاؿ نب ربدیہ ،  :  رافی

 رضحت اعرم نب رشالیح یبعش
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 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم

     2890    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبیب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، ابوًث٤ا٪ سیاز ابوح٥ٜ، حرضت طٌيی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ةُ َحسَّ  َحسَّ ث٨ََا َُقَّ ُِٟضَحِیِٔمُّ أَبُو ًُِث٤َاَ٪ َحسَّ َِٟحارٔٔث ا ث٨ََا َخأُٟس ب٩ُِ ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ٥َٜٔ َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا َِٟح ث٨ََا َسیَّاْر أَبُو ا

 َ٘ ت٨َِا بٔزُكَٕب ُي َٔ أَِتَح َٓ ِیٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ ًَلَی  ا٢َ َزَخ٨َ٠ِا  َٗ ٔيیُّ  ٌِ ث٨ََا اٟظَّ َٙ ُس٠ِٕت َحسَّ ت٨َِا َسؤی َ٘ ُط ُركَُب اب٩ِٔ كَإب َوأَِس َٟ ا٢ُ 

 َّ أَذَٔ٪ لٔی ا٨َّٟٔيیُّ َػل َٓ لٔی ثًََلثّا  ٌِ ىٔی َب َ٘ َِٟت ك٠ََّ ا َٗ َتسُّ  ٌِ ةٔ ثًََلثّا أَی٩َِ َت َ٘ ٤َُِٟل٠َّ ٩ًَِ ا ُِٟتَضا  َ َشأ ًَِتسَّ فٔی أَصِلٔی َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ أَ ی اہللُ 

٨َُٓوزَٔی  َِٟت  ا ِّٕ اَٗ ٨َُُِٜٓت فٔی اٟؼَّ َِٟت  ا َٗ َٙ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟأض  ُت ٓٔی٩ِ٤َ ا٧َِل٠َ ِ٘ ا٧َِل٠َ َٓ َِٟت  ا َٗ ّة  ٌَ ًَلَة َجا٣ٔ ٦ٔ فٔی ا٨َّٟأض إٔ٪َّ اٟؼَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ َش٤ٔ َٓ َِٟت  ا َٗ َ ٩ِ٣ٔ اٟزَِّجا٢ٔ 
٤َُِٟؤَخَّ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ َوصَُو یَلٔی ا َ٘ َٓ ٔ َیِدُلُب  ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا ٥َ َوصَُو 

ٔلَی ٤ََّا أ٧َُِوزُ إ َٜأ٧َ َٓ َِٟت  ا َٗ َِٟحٔسیَث َوَزاَز ٓٔیطٔ  َٚ ا َِٟبَِحٔ َوَسا ارٔیِّ َرٛٔبُوا فٔی ا ٥ٕٓ َٟٔت٤ٔی٥ٕ اٟسَّ ًَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  بَىٔی  َّی اہللُ  ا٨َّٟٔيیِّ َػل

 َ ٔلَی اِِل تٔطٔ إ ٤َِٟٔسی٨َةَ َوأَصَِوی ب٤ِٔٔدََصَ ىٔی ا ٌِ ٔ كَِیَبُة َي ا٢َ صَٔذظ َٗ  ِرٔق َو

ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، اوبامثعؿ ایسد اوبمکح، رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ افہمط تنب سیق 

 انب اطب یک وجھکرںی اہک اجات اھت افر ےھجم ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےک اپس احرض وہےئ وت اوہنں ےن ںیمہ اتزہ وجھکرفں اک ہفحت د ا افر اںیہن

وج اک وتس الپ ا وت ںیم ےن اؿ ےس ہقلطم ےک ابرے ںیم  ااؽ ایک ہک فہ اینپ دعت اہکں زگرے اوہنں ےن اہک ریمے اخفدن ےن ےھجم نیت 

 ولوگں ںیم دنا دی یئگ ہک الطںیق دے دںی وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ےھجم اےنپ الہ ںیم دعت زگارےن یک ااجزت دی رھپ



 

 

امنز یک امجتع ڑھکی وہےن فایل ےہ وت ںیم یھب دفرسے ولوگں ےک اسھت ایلگ فص ںیم یھت افر فہ رمدفں یک آرخی فص ےک اسھت 

 ےن یھت افر ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ربنم رپ ہبطخ دے رےہ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

رفام ا میمت داری ےک اچچ زاد دنمسر ںیم  اار وہےئ ابح  دحثی زگر یکچ ےہ اس ںیم ااضہف ہی ےہ ہک رضحت افہمط ےن اہک وگ ا ہک ںیم 

 یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ دھکی ریہ وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اینپ ام یل وک زنیم یک رطػ اکھج رک رفام رےہ ںیہ ہک ہی ہبیط

 دمہنی ونمرہ ےہ۔ ینعی

 ییحی نب بیبح احریث، اخدل نب احرث، اوبامثعؿ ایسد اوبمکح، رضحت یبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم

     2891    حسیث                               ٠س سو٦ج  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی اح٤س ب٩ ًث٤ا٪ ٧وٓلی وہب ب٩ جزیز، ُیًل٪ ب٩ جزیز ث٘فی حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہا

ُِٟح٠َِوانٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًُِث٤َاَ٪ ا٨َّٟوِ  ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُت َُِیًَلَ٪ و َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبٔی  ٕ َحسَّ ث٨ََا َوصُِب ب٩ُِ َجزٔیز اََّل َحسَّ َٗ لٔیُّ  َٓ

 َ٠ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٦َ  َٗ َِٟت  ا َٗ ِیٕص  َٗ اك٤ََٔة ب٨ِٔٔت  َٓ  ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ُث  ٕ یَُحسِّ ارٔیُّ ب٩َِ َجزٔیز ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َت٤ٔی٥ْ اٟسَّ

أَِخ  َٓ ٔ ٔلَی َجز َم إ َ٘ َش َٓ ٔٔی٨َُتطُ  َتاصَِت بٔطٔ َس َٓ َِٟبَِحَ  َّطُ َرَٛٔب ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أ٧َ ًَ َّی اہللُ  َِٟیَضا ی٠ََِت٤ُٔص بََر َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔ َد إ رَخَ َٓ  ٕ یَزة

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٓٔیطٔ ث٥َُّ  َٗ َِٟحٔسیَث َو َتؽَّ ا ِٗ َزُظ َوا ٌَ ٠َقَٔی إِٔنَشا٧ّا َیُحزُّ َط َٓ ٤َِٟاَئ  ِٟبًَٔلَز ا ِس َوكٔئُِت ا َٗ ؤد  ِٟرُخُ ِس أُذَٔ٪ لٔی فٔی ا َٗ ِو  َٟ َُّط  أ٣ََا إ٧ٔ

ا٢َ صَ  َٗ ثَُض٥ِ  َحسَّ َٓ ٔلَی ا٨َّٟأض  ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َجُط َرُسو٢ُ اہللٔ َػل أََِخَ َٓ ََُِْر كَِیَبَة  َضا  ا٢ُ ک٠َُّ جَّ ٔ كَِیَبُة َوَذاَک اٟسَّ  ٔذظ

نب امثعؿ ون،یل فبہ نب رجری، الیغؿ نب رجری یفقث رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی  نسح نب یلع ولحاین ادمح

ےہ ہک رضحت میمت داری ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ربخ دی ہک فہ 

 ےس ٹہ یئگ وت اس ےن اںیہن اکی زجریہ ںیم رگا ا ہی اس زجریے ںیم اپین التش رکےن دنمسر ںیم  اار وہےئ افر اؿ یک یتشک راہتس

ےک ےئل ےلکن افر فاہں اکی ااسنؿ ےس الماقت وہیئ وج اےنپ ابؽ چنیھک راہ اھت ابح  دحثی زگر یکچ اس ںیم ہی ےہ ہک اس ےن اہک ارگ ےھجم 

ؾ رہشفں وک رفدن ڈاولں اگ رھپ ر اؽ اہلل رضحت میمت داری وک ولوگں یک رطػ ےنلکن یک ااجزت ددیی یئگ وت ںیم دمہنی ہبیط ےک العفہ  ما

 ےل ےئگ افر اوہنں ےن ولوگں ےک اسےنم ہی اسرا فاہعق ایبؿ ایک آپ ےن رفام ا ہی ہبیط ےہ افر فہ داجؽ ےہ۔



 

 

  تنب سیق ریض اہلل اعتٰیل اہنعنسح نب یلع ولحاین ادمح نب امثعؿ ون،یل فبہ نب رجری، الیغؿ نب رجری یفقث رضحت افہمط :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم

     2892    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بْٜر ٣ِْرہ حزامی ابوز٧از طٌيی، حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہاابو برک ب٩ اسحاٚ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَب ِٟٔحزَامٔیَّ  ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٕ َحسَّ َِْٜر ُ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ ب َٙ َحسَّ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح اك٤ََٔة َحسَّ َٓ  ٩ًَِ ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ٔ ی اٟز٧َِّاز

ثَىٔی  ب٨ِٔٔت  ا٢َ أَیَُّضا ا٨َّٟاُض َحسَّ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبَر ًَلَی ا َس  ٌَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِیٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ارٔیُّ أَ٪َّ أ٧َُاّسا ٩ِ٣ٔ َٗ َت٤ٔی٥ْ اٟسَّ

ضُ  ـُ ٌِ ِت بٔض٥ِٔ رَفََٛٔب َب َٜرَسَ ِ َٓا٧ ُض٥ِ  َٟ ٔٔی٨َٕة  َِٟبَِحٔ فٔی َس ِو٣ٔطٔ کَا٧ُوا فٔی ا َِٟبَِحٔ َٗ ٔلَی َجزٔیَزةٕ فٔی ا ُجوا إ رَخَ َٓ ٔٔی٨َٔة  َِٟوأح اٟشَّ َِٟوٕح ٩ِ٣ٔ أَ ًَلَی   ٥ِ

َِٟحٔسیَث  َٚ ا  َوَسا

 اوب رکب نب ااحسؼ ییحی نب ریکب ریغمہ زحایم اوبزاند یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ربنم

ام ا اے ولوگ میمت داری ےن ےھجم ہی ابت ایبؿ یک ےہ ہک اس یک وقؾ ںیم ےس ھچک ولگ دنمسر ںیم اینپ یتشک رپ رشتفی رفام وہےئ افر رف

ںیم ےھت ہک فہ وٹٹ یئگ وت اؿ ںیم ضعب ولگ یتشک ےک وتختں ںیم ےس اکی ہتخت رپ  اار وہ ےئگ افر فہ دنمسر ںیم اکی زجریہ یک رطػ 

 ےلکن ابح  دحثی زگر یکچ۔

 نب ااحسؼ ییحی نب ریکب ریغمہ زحایم اوبزاند یبعش، رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اعتٰیل اہنعاوب رکب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم

     2893    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌس وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ٤ًز اوزاعی اسحاٚ اب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤ًَِزٕو ثَىٔی أَبُو  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ ث٨ََا ا ٔسیُّ َحسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ثَىٔی  ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  َحسَّ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ىٔی اِِلَِوَزاعٔیَّ  ٌِ َي

َِٟیَص ٩ِ٣ٔ ب٠ََٕس إَّٔلَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ثَىٔی أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  ا٢ُ إَّٔلَّ ٣َََّٜة أَبٔی ك٠ََِحَة َحسَّ جَّ  َسَیَلُؤُظ اٟسَّ



 

 

َِٟیَص نَ  ٤َِٟٔسی٨ََة َو ٤َِٟسٔی٨َُة َوا ُٕ ا تَرُِج َٓ ِبَدةٔ  َی٨ِز٢ُٔ بٔاٟشِّ َٓ ُسَضا  َِّْٓن َتَِحُ َُٜة َػا ٔ ٤ًََِٟلئ ٠َِیطٔ ا ًَ ابَٔضا إَّٔلَّ  َ٘ ْب ٩ِ٣ٔ أَِن ثًََلَث ِ٘

 ٕٙ ٔ َِٟیطٔ ٨ِ٣َٔضا ک١ُُّ کَارٔفٕ َو٨َ٣ُآ ٔ ُد إ إت یرَِخُ َٔ  َرَج

نب ایب ہحلط ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی  یلع نب رجح دعس فدیل نب ملسم، انب رمع افزایع ااحسؼ انب دبعاہلل

رفےتش ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہکم افر دمہنی ےک العفہ رہ رہش وک داجؽ رفدن ڈاےل اگ افر ہکم دمہنی ےک رہ راےتس رپ 

 ارتے اگ افر دمہنی نیت رمہبت رلزے اگ افر دمہنی رہپہ دےنی ےک ےئل فص ابدنوہ ڑھکے وہےئ وہں ےگ رھپ فہ ددلیل زنیم ںیم

 ےس رہ اکرف انمقف  لک رک داجؽ یک رطػ الچ اجےئ اگ۔

 یلع نب رجح دعس فدیل نب ملسم، انب رمع افزایع ااحسؼ انب دبعاہلل نب ایب ہحلط ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 اسجہس ےک ہصق ےک ایبؿ ںیم

     2894    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اہلل تٌالٰی  ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س ح٤از ب٩ س٤٠ہ اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ حرضت ا٧ص رضی :  راوی

 ٨ًہ

َٙ بِ  ٩ًَِ إِٔسَح ٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  از ٩ًَِ َح٤َّ ٕس  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ و َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة  ًَ  ٩ٔ

 َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ُط َو َٗ ُب رَٔوا َیرِضٔ َٓ  ٖٔ ُِٟحزُ ِتٔی ٔسِبَدَة ا َیأ َٓ ا٢َ  َٗ َُّط  َذََکَ ٧َِحَوُظ ََُِْر أ٧َ

ةٕ  َ٘ ٔ ٕٙ َو٨َ٣ُآ ٔ َِٟیطٔ ک١ُُّ ٨َ٣ُآ ٔ ُد إ َیرِخُ َٓ 

 ےہ ہک ر اؽ اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم امحد نب ہملس ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ ایس رطح دحثی رفاتی یک اس ںیم ہی یھب ےہ ہک رھپ فہ اانپ ہمیخ رجػ یک وشر فایل زنیم ںیم 

 اگلےئ اگ افر رفام ا رہ انمقف رمد افر انمقف تورت  لک رک داجؽ یک رطػ الچ اجےئ اگ

 د نب ہملس ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم امح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ںیمداجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ 

     2895    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور ب٩ ابی ٣زاح٥ یحٌی ب٩ ح٤زہ اوزاعی اسوز ب٩ ًبساہلل، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ حَ  ث٨ََا ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ أَبٔی ٣ُزَاح٥ٕٔ َحسَّ طٔ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َحسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ِبٔس اہللٔ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إِٔسَح ٩ًَِ اِِلَِوَزاعٔیِّ  ٤ِزََة 

٠َیِ  ًَ ا  ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٔ أَِػَبَضاَ٪ َسِب ا٢َ ٩ِ٣ٔ یَُضوز جَّ ٍُ اٟسَّ ا٢َ یَتَِب َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َیأَٟشةُ َرُسو٢َ اہللٔ َػل  ض٥ِٔ اٟلَّ

ایب زمامح ییحی نب زمحہ افزایع ا اد نب دبع اہلل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ وصنمر نب 

  رگن یک اچدرںی 

 

 
َھااَؿ ےک رتس سہار وہیدی داجؽ ےک ریپفاکر وہ اجںیئ ےگ نج رپ س َ

ئ 
ْ
ط
َ
ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا أ

 وہں یگ۔

 وصنمر نب ایب زمامح ییحی نب زمحہ افزایع ا اد نب دبعاہلل، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمداجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایب

     2896    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ، ابوزبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ جابز ب٩ ًبساہلل، حرضت ا٦ رشیک :  راوی

ا٢َ  َٗ ٕس  ث٨ََا َححَّاُد ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ًَِبسٔ اہللٔ  َحسَّ ٍَ َجابَٔز ب٩َِ  َُّط َس٤ٔ ٔ أ٧َ ثَىٔی أَبُو اٟزُّبَِْر ا٢َ اب٩ُِ ُجَزیِٕخ َحسَّ َٗ

٪َّ ا٨َّٟ  ََٟیرٔفَّ و٢ُ  ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ِت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌَ ََّضا َس٤ٔ یٕک أ٧َ و٢ُ أَِخبََرِتىٔی أ٦ُُّ رَشٔ ُ٘ ِٟحَٔبا٢ٔ َي ا٢ٔ فٔی ا جَّ َِٟت اُض ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ا َٗ

٠ٔی١ْ  َٗ ا٢َ ص٥ُِ  َٗ َزُب َیِو٣َئٕٔذ  ٌَ ِٟ أَی٩َِ ا َٓ یٕک یَا َرُسو٢َ اہللٔ   أ٦ُُّ رَشٔ

اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجرب نب دبع اہلل، رضحت اؾ رشکی ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن 

ہک ولگ داجؽ ےس اہپڑفں یک رطػ اھبںیگ ےگ اؾ رشکی ےن رعض ایک اے اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس 

 ر اؽ اؿ دونں رعب اہکں وہں ےگ آپ ےن رفام ا فہ تہب مک وہں ےگ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل اجحج نب دمحم انب رججی، اوبزریب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اجرب نب دبعاہلل، رضحت اؾ رشکی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم

     2897    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، بس ب٩ ح٤یس ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ :  راوی

ث٨ََاظ  ٔ و َحسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ًَأػ٥ٕ  ث٨ََا أَبُو  اََّل َحسَّ َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ إر َو ُس ب٩ُِ َبظَّ  ٣َُح٤َّ

 دمحم نب اشبر، دب نب دیمح اوباعمص، انب رججی، اس دنس ےس یھب ہی دحثی رمفی ےہ۔

 دمحم نب اشبر، دب نب دیمح اوباعمص، انب رججی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم

     2898    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ایوب ح٤یس ب٩ ہًل٢ حرضت ابواٟسہ٤اء اور ابوٗتازہ زہْر ب٩ رحب، اح٤س ب٩ اسحاٚ ًبساٌٟزیز اب٩ ٣دتار :  راوی

ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  مٔیُّ َحسَّ َِٟحرِضَ َٙ ا ث٨ََا أَِح٤َُس ب٩ُِ إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ث٨ََا أَیُّوُب  ٤ُِِٟدَتارٔ َحسَّ

 ُ ٩ًَِ َرصِٕم ٨ِ٣ُٔض٥ِ أَب ا٢َ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  َ٘ َٓ ِتٔی ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩َِ حَُؼِْٕن  ٕ ٧َأ ًَا٣ٔز ًَلَی صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  ٨َّا ٤َُ٧زُّ  ُٛ اُٟوا  َٗ َتاَزَة  َٗ ص٤َِأئ َوأَبُو  و اٟسَّ

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّی اہللُ  ٔلَی رَٔجا٢ٕ ٣َا کَا٧ُوا بٔأَِحرَضَ َٟٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َُٟتَحاؤُزونٔی إ  ٥ُِ َّٜ ٕ إ٧ٔ ٥َ٠ًَِ بَٔحٔسیثٔطٔ ٣ٔىِّی ٥َ ٣ٔىِّ َذاَت یَِو٦ ی َوََّل أَ

ْٙ أَ  ٔة َخ٠ِ ًَ ا ٔلَی َٗٔیا٦ٔ اٟشَّ ٙٔ آَز٦َ إ و٢ُ ٣َا بََِْن َخ٠ِ ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢ٔ َس٤ٔ جَّ بَرُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِٛ 

اوبادلامہء افر اوباتقدہ افر اکی امجتع ےس رفاتی زریہ نب رحب، ادمح نب ااحسؼ دبعازعلسی انب اتخمر اویب دیمح نب الہؽ رضحت 

ےہ مہ اشہؾ نب اعرم ےک اپس ےس زگر رک رمعاؿ نب نیصح ےک اپس اجےت ےھت وت اکی دؿ اہک  م ےھجم وھچڑ رک ا ےس ولوگں یک رطػ 

یہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک  اجےت وہ وج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ھجم ےس ز ادہ احرض رےنہ فاےل ںیہن ںیہ افر ہن

ااحدثی وک وت ھجم ےس ز ادہ اجےنن فاال ےہ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک رضحت آدؾ یک دیپاشئ ےس 

 ےل رک  ماتم کت دیپا وہےن فایل وکیئ یھب ولخمؼ داجؽ ےس ڑبی ںیہن ےہ۔

 ازعلسی انب اتخمر اویب دیمح نب الہؽ رضحت اوبادلامہء افر اوباتقدہزریہ نب رحب، ادمح نب ااحسؼ دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم

     2899    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساہلل ب٩ جٌرف ًبیساہلل ب٩ ٤ًز ایوب ح٤یس ب٩ ہًل٢ تْن آز٣یوں ج٩ ٣یں حرضت ابوٗتازہ :  راوی

 ِ٤ًَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ  ِّیُّ َحسَّ رَفٕ اٟزَّق ٌِ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َج ًَ ث٨ََا  ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٩ًَِ و َحسَّ ٩ًَِ  زٕو  ٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  أَیُّوَب 

ٔلَی ٤ًَِٔزاَ٪ ب٩ِٔ  ٕ إ ًَا٣ٔز ًَلَی صَٔظا٦ٔ ب٩ِٔ  ٨َّا ٤َُ٧زُّ  ُٛ اُٟوا  َٗ َتاَزَة  َٗ ِو٣ٔطٔ ٓٔیض٥ِٔ أَبُو  َٗ ٔ  ثًََلثَٔة َرصِٕم ٩ِ٣ٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ِبٔس ا ًَ حَُؼِْٕن ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث 

ا٢َ أ٣َِْز  َٗ َّطُ  ََُِْر أ٧َ ا٢ٔ ب٩ِٔ ٣ُِدَتإر  جَّ بَرُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِٛ  أَ

دمحم نب اح م، دبعاہلل نب رفعج دیبع اہلل نب رمع اویب دیمح نب الہؽ نیت آدویمں نج ںیم رضحت اوباتقدہ یھب ںیہ ےس رفاتی ےہ ہک 

مہ اشہؾ نب اعرم ےک اپس ےس زگر رک رمعاؿ نب نیصح ےک اپس اجےت ےھت ابح  دحثی دبعازعلسی نب اتخمر یک دحثی یک رطح ےہ 

 اس ںیم ےہ ہک داجؽ ےس ڑبا وکیئ ہنتف ںیہن ےہ۔

 دمحم نب اح م، دبعاہلل نب رفعج دیبعاہلل نب رمع اویب دیمح نب الہؽ نیت آدویمں نج ںیم رضحت اوباتقدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿونتفں اک ایب :   ابب

 داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم

     2900    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اب٩ ححز اسٌی١ اب٩ جٌرف، ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ  ٕ ٌٔیٕس َواب٩ُِ حُِحز َس

 ِ٤ ََ اٟظَّ ا ك٠ُُو ٤ًَِا٢ٔ ٔستًّ َ ا٢َ بَازُٔروا بٔاِِل َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  زٔبٔضَ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِِ َخاَ٪ أَِو ٔص ٩ِ٣ٔ ٣َ ا أَِو اٟسُّ

ةٔ  ا٣َّ ٌَ ِٟ ٥ِ أَِو أ٣ََِز ا ُٛ َة أََحٔس ابََّة أَِو َخاػَّ ا٢َ أَِو اٟسَّ جَّ  اٟسَّ

ل انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص 
ت 
شع

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح ا

ں ےس ےلہپ ےلہپ اامعؽ رکےن ںیم دلجی رکف  ارج ےک رغمب ےس ولطع وہےن دوھںیئ داجؽ داہب  م اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھچ ابوت

 ںیم ےس یسک اخص یک ومت  ا بس یک ومت ینعی  ماتم ےس ےلہپ۔

ل انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
ت 
شع

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، انب رجح ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم

     2901    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یاز ب٩ رباح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا٣یہ ب٩ بشلا٦ ًیشی، یزیس ب٩ زریٍ طٌبہ، ٗتازہ، حش٩ ز :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ٍٕ َحسَّ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ِیٔشیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ُة ب٩ُِ بِٔشَلا٦َ ا ث٨ََا أ٣َُیَّ ٩ًَِ أَبٔی َحسَّ ٔ ب٩ِٔ رَٔیإح  ٩ًَِ زٔیَاز َحَش٩ٔ 

َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٤ِٔص  صَُزیَِزَة  ََ اٟظَّ َخاَ٪ َوَزابََّة اِِلَِرٔق َوك٠ُُو ا٢َ َواٟسُّ جَّ ا اٟسَّ ٤ًَِا٢ٔ ٔستًّ َ ا٢َ بَازُٔروا بٔاِِل َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ

 ٥ِ ُٛ َة أََحٔس ٔة َوُخَوِيؼَّ ا٣َّ ٌَ ِٟ زٔبَٔضا َوأ٣ََِز ا ِِ ٩ِ٣ٔ ٣َ 

ی، سیدی نب زر،ع ہبعش، اتقدہ، نسح ز اد نب رابح، رضحت

 

عب س

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص  اہیم نب اطسبؾ 

اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی یک ےہ ہک ھچ زیچفں ےک اظرہ وہےن ےس ےلہپ اامعؽ یک تقبس رکف داجؽ دوھاں داۃب االرض  ارج اک 

 رغمب ےس ولطع وہان افر اعؾ ومت ینعی  ماتم افر احض یسک اکی یک ومت۔

ی، :  رافی

 

عب س

 سیدی نب زر،ع ہبعش، اتقدہ، نسح ز اد نب رابح، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہیم نب اطسبؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 داجؽ ےک قلعتم ہیقب ااحدثی ےک ایبؿ ںیم

     2902    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث ہ٤ا٦ ٗتازہ، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َِٟوارٔٔث َحسَّ  ِبٔس ا ًَ ٤َٔس ب٩ُِ  ِبُس اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََاظ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ َتاَزَة بَٔضَذا  ث٨ََاو َحسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  َص٤َّ

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح 

 رمفی ےہ۔

 ہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعادمصل نب دبعاولارث امہؾ اتقدہ، ریض ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ہنتف فاسفد ںیم ابعدت رکےن یک 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہنتف فاسفد ںیم ابعدت رکےن یک 

     2903    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس ٣ٌلی ب٩ زیاز ٣ٌاویہ ب٩ َقہ حرضت ١ٌ٘٣ ب٩ يشار :  راوی

 ٩ًَِ َة  اؤیََة ب٩ِٔ َُقَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ  ٕ َّی ب٩ِٔ زٔیَاز ل ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ازُ ب٩ُِ َزیِٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َح٤َّ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َيَشارٕ َحسَّ ٌِ أَ٪َّ َرُسو٢َ   ٣َ

َّی ب٩ِٔ زٔ  ل ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا اْز  ث٨ََا َح٤َّ ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََاظ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ُظ اہللٔ َػل َة َرزَّ اؤَیَة ب٩ِٔ َُقَّ ٌَ ٔلَی ٣ُ ُظ إ َیازٕ َرزَّ

َّی ا ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ َيَشإر َرزَُّظ إ ٌِ ٔلَی ٣َ ث٨َٔیطٔ إ ٔلَیَّ و َحسَّ ضِٔحَزةٕ إ َٛ َِٟضزِٔد  ٌَٔباَزةُ فٔی ا ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠   ہللُ 

ی نب ز اد اعمفہی نب رقہ رضحت لقعم نب اسیر ےس راتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اسفد ےک

معل

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی 

 ےن ےک ربارب ےہ۔زامہن ںیم ابعدت رکان ریمی رطػ رجہت رک

ی نب ز اد اعمفہی نب رقہ رضحت لقعم نب اسیر :  رافی

معل

 ییحی نب ییحی، امحد نب زدی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ہنتف فاسفد ںیم ابعدت رکےن یک 

     2904    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣ ح٤از :  راوی

ٔ ٧َِحَوظُ  اْز بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ث٨ََا َح٤َّ  أَبُو کَا١ٕ٣ٔ َحسَّ

 اوباکلم امحد اس دنس ےس یھب ہی دحثی ابمرہک ایس رطح رمفی ےہ۔

 اوباکلم امحد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم



 

 

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2905    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ ا٤ٗز حرضت ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ًل :  راوی

ًَلٔیِّ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ىٔی اب٩َِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ٌِ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َي ًَ ث٨ََا  ٕب َحسَّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی اِِلَِحَؤؾ   ٔ ٤َز ِٗ َ ِِل

َّی اہللُ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ِبٔس اہللٔ  ارٔ ا٨َّٟاضٔ ًَ ًَلَی رٔشَ ُة إَّٔلَّ  ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ََّل َت َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ   

زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، یلع نب ارمق رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص 

 وہ یگ۔ اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفام ا  ماتم ربے ولوگں رپ یہ اقمئ

 زریہ نب رحب، دبعارلنمح نب دہمی، ہبعش، یلع نب ارمق رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2906    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًبساٌٟزیزب٩ ابی حاز٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت سہ١ ب٩ سٌس رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َو  وُب ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ٌٔیُس ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ ث٨ََا َس ٕس َحسَّ ٌِ ٩ًَِ َسِض١ٔ ب٩ِٔ َس ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا

 َ ث ُط َحسَّ َٟ ُى  ِٔ ٌٔیٕس َوا٠َّٟ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ح و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َّطُ َٗ ٕ أ٧َ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٔ وُب  ُ٘ ٌِ ٨َا َي

ٍَ َس  ُِٟوِس َس٤ٔ ًَّٟٔی َتلٔی اِْلٔبَِضا٦َ َوا ٌٔطٔ ا ٥َ ُئظْرُ بٔإِٔػَب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ٌِٔثُت أ٧ََا ِضًّل َي و٢ُ بُ ُ٘ َلی َوصَُو َي

ُة َصََٜذا ًَ ا  َواٟشَّ

رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس دیعس نب وصنمر، وقعیب نب دبعارلنمح دبعازعلسینب ایب احزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اوگنےھٹ ےک رقبی فایل درایمین ام یل ےس 

 ااشرہ رکےت وہےئ رفام ا ےھجم افر  ماتم وک اس رطح اجیھب ایگ ےہ۔

 ارلنمح دبعازعلسینب ایب احزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت لہس نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعدیعس نب وصنمر، وقعیب نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2907    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٗتازہ، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا َحسَّ َتاَزَة َحسَّ َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ُة 

ا َٗ َضاَتِْٔن  َٛ ًَُة  ا ٌِٔثُت أ٧ََا َواٟشَّ ٥َ بُ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َتاَزَة أ٧ََُص ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ ُت  ٌِ َبُة َوَس٤ٔ ٌِ ٢َ ُط

ی ًَلَی اِِلَُِخَ ١ٔ إِٔحَساص٤َُا  ـِ َٔ َٛ َؼٔؼطٔ  َٗ و٢ُ فٔی  ُ٘ َتاَزةُ  َي َٗ ُط  َٟ ا َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص أَِو  ُظ   ًََٓل أَِزرٔی أََذََکَ

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل

ےہ رضحت اتقدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ وصقں ںیم ےتہک ںیہ ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم افر  ماتم وک اؿ دف اویلگنں یک رطح اجیھب ایگ 

 اسیج ہک اؿ دفونں اویلگنں ںیم ےس اکی دفرسی ےس ڑبی ےہ ںیم ںیہن اجاتن ہک اوہنں ےن اےس اسن ےس ذرک ایک  ا اتقدہ ےن وخد اہک۔

 ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اتقدہ، رضحت اسن نب امکل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2908    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا َیِحٌَی بِ  َّ و َحسَّ َتاَزَة َوأَبَا اٟت َٗ ُت  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط َِٟحارٔٔث َحسَّ ىٔی اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا َخأْٟس َي َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ احٔ ٩ُ َحبٔیٕب ا یَّ

ٌِٔثُت  ا٢َ بُ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ُث أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا أََنّشا یَُحسِّ ٌَ َُّض٤َا َس٤ٔ ثَأ٪ أ٧َ َبُة یَُحسِّ ٌِ َ٪ ُط ًَُة َصََٜذا َوََقَ ا أ٧ََا َواٟشَّ

ٜٔیطٔ  ُِٟوِسَلى یَِح َحةٔ َوا ٤َُِٟشبِّ ِیطٔ ا ٌَ  بََِْن إِٔػَب

ییحی نب بیبح احریث ، انب احرث ، اتقدہ ، اوباایتلح ، رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم افر 

افر ہبعش ےن اینپ اہشدت فایل ام یل افر درایمؿ فایل ام یل الم رک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس اکحتی  ماتم وک اس رطح اجیھب ایگ ےہ 

 رفاتی یک۔

  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2909    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ابی ٣ح٤س ب٩ وٟیس ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابی اٟتیاح حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبٔی ح و َحسَّ اذٕ َحسَّ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَبٔی و َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط اََّل َحسَّ َٗ رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ َِٟؤٟیٔس َحسَّ

٥َ بَٔضَذا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  أح  َّیَّ  اٟت

ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ہی دیبع اہلل نب اعمذ ایب دمحم نب فدیل دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب اایتلح رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل 

 دحثی ایس رطح رفاتی یک ےہ۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ایب دمحم نب فدیل دمحم نب رفعج، ہبعش، ایب اایتلح رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2910    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ح٤زہ ؿيی ابی تیاح ا٧ص، :  راوی

بَ  ٌِ ٩ًَِ ُط ًَٔسٓیٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ و َحسَّ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َّیَّأح  یَّ َوأَبٔی اٟت يِّ َـّ ىٔی اٟ ٌِ ٩ًَِ َح٤ِزََة َي َة 

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٥ِٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َػل

 دمحم نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، زمحہ یبض ایب ایتح اسن، اس دنس ےس یھب ہی دحثی ایس رطح رفاتی یک یئگ ےہ۔

 نب اشبر، انب ایب دعی، ہبعش، زمحہ یبض ایب ایتح اسن، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2911    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی ٣ٌت٤ز ٣ٌبس، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ َرُسو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َبٕس  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َت٤ْٔز  ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ َحسَّ اَ٪ ا ث٨ََا أَبُو َُشَّ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ و َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ہللٔ َػل

ًَةُ  ا ٌِٔثُت أ٧ََا َواٟشَّ ُِٟوِسَلی بُ بَّابََة َوا ا٢َ َوَؿ٥َّ اٟشَّ َٗ َضاَتِْٔن  َٛ 

ی رمتعم دبعم، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ےھجم افر  ماتم وک اؿ دف یک رطح 

مع
مس

اوباسغؿ 

 الم ا۔اجیھب ایگ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اہشدت فایل ام یل افر درایمین ام یل وک 

ی رمتعم دبعم، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

مع
مس

 اوباسغؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2912    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب ابواسا٣ہ ہظا٦ حرضت ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َ  َحسَّ َِٟت کَاَ٪ اِِل ا َٗ اُب إَٔذا ًَائَٔظَة  ِْعَ

ٔلَی أَ  ٨ََوَز إ َٓ ُة  ًَ ا ًَةٔ ٣ًََی اٟشَّ ا ٩ًَِ اٟشَّ ٥َ َسأَُٟوُظ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔس٣ُوا  ا٢َ إِٔ٪ َٗ َ٘ َٓ ِحَسٔث إِٔنَشإ٪ ٨ِ٣ُٔض٥ِ 

ًَُت٥ُِٜ  ٠َِی٥ُِٜ َسا ًَ ا٣َِت  َٗ َِٟضَز٦ُ  طُ ا ِٛ ٥ِ یُِسرٔ َٟ ٌِٔع َصَذا   َي

 ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک داہییت ولگ بج ر اؽ اہلل یلص اوبرکب نب

اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم احرض وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ماتم ےک ابرے ںیم وپےتھچ ہک فہ بک اقمئ وہیگ آپ یلص 

آدیم یک رطػ دھکی رک رفام ا ارگ ہی زدنہ راہ وت اس ےک وبڑوہ وہےن ےس ےلہپ  م رپ اہمتری  ماتم اقمئ اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ےس مک رمع 

 وہ اجےئ یگ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی اوبااسہم اشہؾ رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2913    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س ح٤از ب٩ س٤٠ہ ثابت، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ أ٧ََٕص أَ٪َّ َرُجًّل َسأ٢ََ َر  و َحسَّ ٩ًَِ ثَابٕٔت  ازٔ ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة  ٩ًَِ َح٤َّ ٕس  ث٨ََا یُو٧ُُص ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ُسو٢َ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

َُٟط ٣َُح٤َّ  ا٢ُ  َ٘ ًَُة َو٨ًَِٔسُظ ًَُُل٦ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ ُي ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ًََی َت ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ اہللٔ َػل ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ْس 

ًَةُ  ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت َِٟضَز٦ُ َحً طُ ا َٛ َسی أَِ٪ ََّل یُِسرٔ ٌَ َٓ ًَل٦ُ  ُِ ِٟ ٌِٔع َصَذا ا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ َي

دیم ےن ر اؽ اہلل اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم امحد نب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آ

یلص یلص اہلل ہیلع فملس ےس  ااؽ ایک  ماتم بک اقمئ وہیگ اس ےک اسھت ااصنر اک اکی ڑلاک اھٹیب وہا اھت ےسج دمحم اہک اجات اھت ر اؽ اہلل 

 اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ ہی ڑلاک زدنہ راہ وت وہ اتکس ےہ ہک اس ےک وبڑاھ وہےن ےس ےلہپ  ماتم اقمئ وہ اجےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، ویسن نب دمحم امحد نب ہملس اثتب، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2914    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاْع، س٠امی٪ ب٩ رحب ، ح٤از اب٩ زیس ، ٣ٌبس ب٩ ہًل٢، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  ىٔی اب٩َِ َزیِٕس َحسَّ ٌِ اْز َي ث٨ََا َح٤َّ ٕب َحسَّ ُ٪ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا ُس٠َامِیَ أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ َبُس بِ و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٨َزٔیُّ  ٌَ ِٟ ٩ُ صًَٔل٢ٕ ا

 َٓ ا٢َ  َٗ ُة  ًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ ٣ًََی َت َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک أَ٪َّ َرُجًّل َسأ٢ََ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ََٜت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َش

ٔلَی ًَُُل٦ٕ بََِْن  ا٢َ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ص٨َُِیَضّة ث٥َُّ ٧ََوَز إ َٗ ًَُة  ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت َِٟضَز٦ُ َحً ُط ا ِٛ ٥َِٟ یُِسرٔ َز َصَذا  ا٢َ إِٔ٪ ٤ًُِّ َ٘ َٓ ٔ َط٨ُوئََة  یََسیِطٔ ٩ِ٣ٔ أَِزز

ًَل٦ُ ٩ِ٣ٔ أَِتَزابٔی یَِو٣َئٔذٕ  ُِ ِٟ ا٢َ أ٧ََْص َذاَک ا َٗ 

 ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل اجحج نب اشرع، امیلسؿ نب رحب ، امحد انب زدی ، دبعم نب الہؽ، رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی

ہیلع فملس ےس وپاھچ  ماتم بک اقمئ وہیگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وھتڑی دری ےک ےئل اخومش وہ ےئگ رھپ اےنپ اسےنم وموجد 

ں کت ہک  ماتم اقمئ ہلیبق ازد ونشء ےک اکی ڑلےک یک رطػ داھکی وت رفام ا ارگ اس ڑلےک وک رمع دی یئگ وت اےس ڑباھاپ ںیہن آےئ اگ اہی

 وہ اجےئ یگ رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک فہ ڑلاک اؿ دونں ریمے مہ رمع ڑلوکں ںیم ےس اھت۔

 اجحج نب اشرع، امیلسؿ نب رحب ، امحد انب زدی ، دبعم نب الہؽ، رضحت اسن نب امکل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب



 

 

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2915    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساہلل ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ہ٤ا٦ ٗتازہ، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ًَِبسٔ  ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ ٣َزَّ ًَُُل٦ْ ٤ُ٠ِِْٟٔٔرَ َحسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧ََٕص  َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ ث٨ََا َص٤َّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ َحسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ اہللٔ َحسَّ ة

 َٛ ٩ِ٠َ یُِسرٔ َٓ ِ َصَذا 
٥َ إِٔ٪ یَُؤَخَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ انٔی  َبَة َوکَاَ٪ ٩ِ٣ٔ أََِقَ ٌِ ًَةُ ُط ا و٦َ اٟشَّ ُ٘ َّی َت َِٟضَز٦ُ َحً  ُط ا

اہرفؿ نب دبعاہلل افعؿ نب ملسم امہؾ اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل 

رگ ہی زدنہ راہ وت رہزگ وبڑاھ ہن اعتٰیل ہنع اک اکی ڑلےک رپ زگر وہا افر فہ ریمے مہ رمعفں ںیم ےس اھت وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ا

 وہاگ اہیں کت ہک  ماتم اقمئ وہ اجےئ۔

 اہرفؿ نب دبعاہلل افعؿ نب ملسم امہؾ اتقدہ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿونتفں اک ایب :   ابب

  ماتم ےک رقبی وہےن ےک ایبؿ ںیم

     2916    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا ُس ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ُّ بٔطٔ ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة یَِب٠ُ ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ بٔی اٟز٧َِّازٔ 

و٦َ َواٟزَّ  ُ٘ َّی َت ٔلَی ٓٔیطٔ َحً ٤َا َئؼ١ُ اِْل٧َٔاُئ إ َٓ َحَة  ِ٘ ًَُة َواٟزَُّج١ُ َیِح٠ُُب ا٠ِّٟ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ا٢َ َت َٗ  ٥َ أ٪ اٟثَّ َوَس٠َّ ٌَ ٤َا ُجًَلٔ٪ یَتََباَي َٓ ِوَب 

و٦َ  ُ٘ َّی َت ٤َا َيِؼُسُر َحً َٓ و٦َ َواٟزَُّج١ُ َی٠ُٔم فٔی َحِؤؿطٔ  ُ٘ َّی َت ا٧ٔطٔ َحً ٌَ  یَتََباَي

زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

افینٹن اک دفدھ اکنؽ راہ وہاگ افر ربنت اس ےک ہنم کت ہن ےچنہپ اگ ہک  ماتم اقمئ وہ اجےئ یگ افر دف  رفام ا  ماتم اقمئ وہیگ افر آدیم

آدیم ڑپکے یک رخدی فرففتخ رک رےہ وہں ےگ افر اؿ یک رخدی ف رففتخ لمکم وہےن ےس ےلہپ  ماتم اقمئ وہ اجےئ یگ افر وکیئ 

 ر ہن وہاگ ہک  ماتم اقمئ وہ اجےئ یگ۔آدیم اےنپ وحض وک درتس رک راہ وہاگ افر فہ اس ےس دف

 زریہ نب رحب، ایفسؿ نب ہنییع، ایب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2917    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ابوػاٟح حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل اؤَیَة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ًَلٔئ َحسَّ

ا َٗ وَ٪ یَِو٣ّا  ٌُ اُٟوا یَا أَبَا صَُزیَِزَة أَِرَب َٗ وَ٪  ٌُ َدَتِْٔن أَِرَب ِٔ ٥َ ٣َا بََِْن ا٨َّٟ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ  ٢َ أَبَِیُت َػل َٗ وَ٪ َطِضّزا  ٌُ اُٟوا أَِرَب َٗ

٤َا ی٨َِبُُت  َٛ َی٨ِبُُتوَ٪  َٓ ٤َأئ ٣َاّئ  ا٢َ أَبَِیُت ث٥َُّ ی٨ُِز٢ُٔ اہللُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٗ وَ٪ َس٨َّة  ٌُ اُٟوا أَِرَب َٗ َِٟیَص ٩ِ٣ٔ أَبَِیُت  ا٢َ َو َٗ  ١ُ ِ٘ َِٟب ا

ًَِو٤ّا َواحّٔسا َوصُوَ  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  اِْلِٔنَشأ٪ َطِیْئ إَّٔلَّ َیِبلَی إَّٔلَّ  ُٙ یَِو٦َ ا َِٟد٠ِ ُب ا َّٛ ٧َٔب َو٨ِ٣ٔطُ یَُز  ًَِحُب اٟذَّ

اوبرکبی دمحم نب العء، اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

ے اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اچسیل دؿ اوہنں ےن اہک ںیم ےن رفام ا دفونں وخفنں ےک درایمؿ اچسیل اک فہفق وہاگ ولوگں ےن اہک ا

ںیہن اتہک ولوگں ےن اہک اچسیل اسؽ اوہنں ےن اہک ںیم ںیہن اتہک رھپ اہلل زعفلج آامسؿ ےس اپین ااترںی ےگ سج ےس ولگ زبسہ ےک 

 ڈہی ےہ افر ایس ڈہی ےس ولخمؼ وک اےنگ یک رطح اںیگ ےگ افر ااسنؿ یک اکی ڈہی ےک  اا بس زیچ لگ ڑس اجےئ یگ افر فہ رزیھ یک

  ماتم ےک رفز عمج ایک اجےئ اگ۔

 اوبرکبی دمحم نب العء، اوباعمفہی اشمع، اوباصحل رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایبؿ ونتفں اک :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2918    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣ِْرہ ابی ز٧از اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی ا ٌِ ٤َُِِْٟٔرةُ َي ث٨ََا ا ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  َّی اہللُ و َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٩ًَِ أَبٔی اٟز٧َِّاز ِٟحٔزَامٔیَّ 

ُب  َّٛ َٙ َوٓٔیطٔ یَُز ٔ ٧َٔب ٨ِ٣ُٔط ُخ٠ ًَِحَب اٟذَّ َُّراُب إَّٔلَّ  ا٢َ ک١ُُّ اب٩ِٔ آَز٦َ یَأِک٠ُُُط اٟت َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 



 

 

یب زاند ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہبیتق نب دیعس، ، ریغمہ ا

 انب آدؾ یک رزیھ یک ڈہی ےک العفہ اسرے مسج وک  یٹ اھک اجیت ےہ، فہ ایس ےس دیپا ایک ایگ ےہ افر ایس ںیم عمج ےئک اجںیئ ےگ۔

 ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، ریغمہ ایب زاند  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ونتفں اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2919    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  یراو

ا٢َ صََذا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ٣َا َحسَّ

ٔ اہللٔ ٥َ إ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ًَِو٤ّا ََّل َتأِک٠ُُطُ  َػل ٪َّ فٔی اِْلِٔنَشأ٪ 

ِو٥ٕ صَُو یَا َر  ًَ اُٟوا أَیُّ  َٗ َِٟ٘ٔیا٣َةٔ  ُب یَِو٦َ ا َّٛ ٧َٔب اِِلَِرُق أَبَّسا ٓٔیطٔ یَُز ًَِحُب اٟذَّ ا٢َ  َٗ  ُسو٢َ اہللٔ 

نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک ر اؽ اہلل ےس رمفی رفا ات ںیم ےس ےہ ہک  دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ

ی رپ  ماتم ےک دؿ عمج ایک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ااسنؿ ںیم اکی ڈہی ےہ ےسج زنیم یھبک یھب ںیہن اھک ےکس یگ ایس ڈہ

اجےئ اگ احصہب ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ فہ ڈہی وکیسن ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا فہ دؾ یک ڈہی اک رسا ینعی رزیھ یک 

 ڈہی ےہ۔

 دمحم نب راعف دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ : ابب

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2920    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اٌٟزیز، ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبس :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َراَوِرزٔیَّ  ىٔی اٟسَّ ٌِ ٔ َي زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بٔی صَُزیَِزَة 

٥َ اٟسُّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ِٟکَارٔفٔ َػل ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َوَج٨َُّة ا  ٧َِیا ٔسِح٩ُ ا

ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ ےن اراشد رفام ا داین ومنم 

 ےک ےئل دیق اخہن ےہ افر اکرف ےک ےیل تنج۔

 رہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی، العء، رضحت اوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2921    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠امی٪ اب٩ بًل٢، جٌرف، حرضت جابز ب٩ ًبساہللًب :  راوی

٩ًَِ أَبٔی رَفٕ  ٌِ ٩ًَِ َج ىٔی اب٩َِ بًَٔل٢ٕ  ٌِ ُ٪ َي ث٨ََا ُس٠َامِیَ ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ًَِبٔس اہللٔ أَ٪َّ َحسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ َجابٔز طٔ 

 َّ ٤َزَّ بَٔحِسٕی أََسکَّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٓ َتُط  َٔ ٨َ َٛ أَٟیٔة َوا٨َّٟاُض  ٌَ ِٟ ٔف ا ٌِ ٚٔ َزاخًّٔل ٩ِ٣ٔ َب و ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َزَّ بٔاٟشُّ ًَ  ٣َیِّٕت ی اہللُ 

َّطُ  اُٟوا ٣َا ٧ُٔحبُّ أ٧َ َ٘ َٓ َٟطُ بٔسِٔرَص٥ٕ  ا٢َ أَی٥ُُِّٜ یُٔحبُّ أَ٪َّ صََذا  َٗ أََخَذ بٔأُذ٧ُٔطٔ ث٥َُّ  َٓ ُط  َٟ ا٢َ أَتُٔحبُّوَ٪  َٓت٨ََاَو َٗ ٍُ بٔطٔ  ٨ََٟا بَٔظِیٕئ َو٣َا َنِؼ٨َ

وَ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ َٕ َوصَُو ٣َیِّْت  َِٜی َٓ َّطُ أََسکُّ  ًَِیّبا ٓٔیطٔ ِٔل٧َ َِٟو کَاَ٪ َحیًّا کَاَ٪  اُٟوا َواہللٔ  َٗ َّطُ َل٥ُِٜ  ًَلَی اہللٔ ٩ِ٣ٔ َصَذا أ٧َ ٧َِیا أَصَِوُ٪  ٠َٟسُّ اہللٔ 

 ٠ًََِی٥ُِٜ 

ہملسم نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اکی  دبع اہلل نب

رمہبت ابزار ےس زگر ےت وہےئ یسک دنلبی ےس دمہنی ونمرہ ںیم دالخ وہ رےہ ےھت افر احصہب رک اؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع آپ ےک دفونں 

 ےن ڑیھب اک اکی ہچب وج وھچےٹ اکونں فاال اھت اےس رما وہا داھکی آپ ےن اس اک اکؿ ڑکپ رک رفام ا  م رطػ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس

ںیم ےس وکؿ اےس اکی درمہ ںیم انیل دنسپ رکے اگ؟ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک مہ ںیم ےس وکیئ یھب اےس یسک زیچ 

اےس ےل رک ایک رکںی ےگ؟ آپ ےن رفام ا ایک  م اچےتہ وہ ہک ہی ںیھمت لم اجےئ؟ احصہب رکاؾ ےک دبےل ںیم انیل دنسپ ںیہن رکات افر مہ 

اب وت ریض اہلل اعتٰیل مہنع ےن رعض ایک اہلل یک مسق ارگ ہی زدنہ یھب وہات وت رھپ یھب اس ںیم بیع اھت ویکہکن اس اک اکؿ وھچاٹ ےہ احالہکن 

 ا اہلل یک مسق اہلل ےک اہں ہی داین اس ےس یھب ز ادہ ذلیل ےہ سج رطح اہمترے زندکی ہی رمدار ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام

 ہی رمدار ذلیل ےہ۔



 

 

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امیلسؿ انب البؽ، رفعج، رضحت اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2922    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ْعْعہ سامی، ًبساٟوہاب ث٘فی، جٌرف رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت جابز رضی  :  راوی

 ٨ًہ اہلل تٌالٰی 

ث٨ََ  اََّل َحسَّ َٗ امٔیُّ  َة اٟشَّ َْعَ ٔس ب٩ِٔ َْعِ ٨َزٔیُّ َوإٔبَِزاصٔی٥ُ ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ فٔیَّ َحسَّ َ٘ ٨َٔیأ٪ اٟثَّ ٌِ َِٟوصَّأب َي ِبُس ا ًَ ا 

٠َِیطٔ  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٕ ٩ًَِ َجابٔز ٩ًَِ أَبٔیطٔ  رَفٕ  ٌِ ٠َِو کَاَ٪ َحیًّا کَاَ٪ َصَذا  ٩ًَِ َج َٓ فٔیِّ  َ٘ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث اٟثَّ

ًَِیّبا َُٜک بٔطٔ   اٟشَّ

می دمحم نب ینثم، اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم، دبعاولاہب یفقث، رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن رک

 فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ رصػ یظفل رفؼ ےہ۔ یلص اہلل ہیلع

 دمحم نب ینثم، اربامیہ نب دمحم نب رعرعہ اسیم، دبعاولاہب یفقث، رفعج ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2923    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حرضت ٣رطٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ٥َ َوصَُو  َحسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ أََتِیُت ا٨َّٟٔيیَّ َػل َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ َتاَزةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ َحسَّ َص٤َّ

ََٟک یَا اب٩َِ آَز٦َ ٩ِ٣ٔ ٣َأَٟک إَّٔلَّ  ا٢َ َوَص١ِ  َٗ و٢ُ اب٩ُِ آَز٦َ ٣َالٔی ٣َالٔی  ُ٘ ا٢َ َي َٗ کَاثُزُ  ٥ِ اٟتَّ ُٛ َِٟضا ُ أَ أ ٨َِیَت أَِو  ٣َ َيِْقَ ِٓ َ أ َٓ ا أَک٠ََِت 

ِیَت  ـَ أ٣َِ َٓ َت  ِٗ أَب٠َِِیَت أَِو َتَؼسَّ َٓ  َٟبِٔشَت 

دہاب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل 

 ےہ ریما امؽ اے انب آدؾ ریتا ایک امؽ ےہ ریتا امؽ وت رصػ ہیلع فملس یک دختم آ ا آپ زپھ رےہ ےھت آپ ےن رفام ا انب آدؾ اتہک



 

 

 فیہ ےہ وج وت ےن اھک ایل افر متخ رکایل  ا وج وت ےن نہپ ایل افر رپاان رکایل  ا وج وتےن دصہق ایک رھپ وت متخ وہایگ۔

 دہاب نب اخدل، امہؾ، اتقدہ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2924    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بی ًسی، سٌیس اب٩ ٣ثىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، اب٩ ا :  راوی

 حرضت ٣رطٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

اََّل  َٗ َبُة َو ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ًَٔسٓیٕ  َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَبٔی  ا َحسَّ ٌّ َج٤ٔی

ٌٔیٕس ح و ٩ًَِ أَ  ٩ًَِ َس  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُرَطِّ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ُض٥ِ  ث٨ََا أَبٔی ک٠ُُّ ٕ َحسَّ اذُ ب٩ُِ صَٔظا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٢َ َحسَّ َٗ بٔیطٔ 

 ٕ ا٦ ََٓذََکَ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث َص٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٔلَی ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ا٧َِتَضِیُت إ

ر، دمحم نب رفعج، ہبعش، انب ایب دعی، دیعس انب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ دمحم نب ینثم، انب اشب

 ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم ایگ افر رھپ امہؾ یک رفاتی یک رطح دحثی ذرک یک۔

 رفعج، ہبعش، انب ایب دعی، دیعس انب ینثم، اعمذ نب اشہؾ، اتقدہ، رضحت رطمػ ریض اہلل اعتٰیل دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2925    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌیس، حٔؽ ب٩ ٣یرسہ، ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَلٔئ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َة  ُِٔؽ ب٩ُِ ٣َِیرَسَ ثَىٔی َح ٌٔیٕس َحسَّ ثَىٔی ُسَویُِس ب٩ُِ َس ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  َرُسو٢َ اہللٔ َػل

أَبِلَی َٓ َٟبَٔص  ِٓىَی أَِو  َ أ َٓ ُط ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ ثًََلْث ٣َا أَک١ََ  َٟ ٤ََّا  ِبُس ٣َالٔی ٣َالٔی إ٧ٔ ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٥َ َتىَی َو٣َا ٔسَوی  َوَس٠َّ ِٗ ا َٓ ًَِلی  أَِو أَ

ُط ٨٠َّٟٔاضٔ  ُٛ ُضَو َذاصْٔب َوَتارٔ َٓ  َذَٟٔک 



 

 

، صفح نب رسیمہ، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  ادی نب دیعس

 دنبہ اتہک ےہ ریما امؽ احالہکن اس ےک امؽ ںیم ےس اس یک رصػ نیت زیچںی ےہ وج اھک ا افر متخ رکایل وج انہپ افر رپاان رکایل وج اس ےن

 د ا ہی اس ےن آرخت ےک ےیل عمج رکایل اس ےک العفہ وت رصػ اجےن فاال افر ولوگں ےک ےیل وھچڑےن فاال ےہ۔اہلل ےک راہتس ںیم 

  ادی نب دیعس، صفح نب رسیمہ، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2926    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ اسحٙ، اب٩ ابی ٣زی٥، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، حرضت ًًلء ب٩ ًبس اٟزح٩٤ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨َٔیطٔ أَبُو بَ  ِبٔس اٟو َحسَّ ًَ ًَلُئ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ رَفٕ أَِخبََرنٔی ا ٌِ ُس ب٩ُِ َج َٙ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ أَبٔی ٣َزَِی٥َ أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ زَِّح٩ٔ٤َ بَٔضَذا رِکٔ ب٩ُِ إِٔسَح

ٔ ٣ِٔث٠َطُ   اِْلِٔس٨َاز

 اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک اوبرکب نب ااحسؼ ، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، رضحت العء نب دبع ارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس

 رطح لقن یک ےہ۔

 اوبرکب نب اقحس، انب ایب رممی، دمحم نب رفعج، رضحت العء نب دبع ارلنمح ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿزدہ ف وقتی اک ایب :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2927    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، زہْر ب٩ رحب، اب٩ ًیی٨ہ، ًبساہلل ب٩ ابی برک، حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ٔیِٔمُّ َو  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتَّ ًَِبٔس َحسَّ  ٩ًَِ َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ُس َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَُیِی٨ََة  ص٤َُا  ٕب لِٔکَ ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ وَُّل  ُ٘ ُت أ٧َََص ب٩َِ ٣َأٟٕک َي ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِٟ  اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکٕ  ٍُ ا ٍُ یَتَِب َْرِٔج َٓ ٤َیَِّت ثًََلثَْة 

٠٤ًََُطُ  ٍُ أَص٠ُُِط َو٣َاُُٟط َویَِبَقی  َْرِٔج َٓ ٠٤ًََُُط  ُط أَص٠ُُِط َو٣َاُُٟط َو ٌُ  اث٨َِأ٪ َویَِبَقی َواحْٔس یَتَِب

ر اؽ اہلل یلص ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، انب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک 



 

 

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رمےن فاےل ےک اسھت نیت زیچںی اجیت ںیہ رھپ دف فاسپ آاجیت ںیہ ہکبج اکی زیچ ابح  رہ اجیت ےہ رمےن فاےل 

ےک اسھت اس ےک رھگ فاےل افر اس اک امؽ افر اس ےک لمع اجےت ںیہ اس ےک رھگ فاےل افر اس اک امؽ وت فاسپ آ اجات ےہ اس اک لمع 

 ح  رہ اجات ےہ۔اب

 ییحی نب ییحی، زریہ نب رحب، انب ہنییع، دبعاہلل نب ایب رکب، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 فہفق ےک ایبؿ ںیم دفونں وخفنں ےک درایمین

     2928    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

رح٠٣ہ ب٩ یحٌی ب٩ ًبساہلل ب٩ رح٠٣ہ ب٩ ٤ًزا٪، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ْعوہ ب٩ زبْر، ٣شور ب٩  :  راوی

 ٣رخ٣ہ، حرضت ٤ًزو ب٩ ًوٖ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ٠َ٣َُة ب٩ُِ یَِحٌ ثَىٔی رَحِ ٩ًَِ َحسَّ حٔیٔيیَّ أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ٠َ٣ََة ب٩ِٔ ٤ًَِٔزاَ٪ اٟتُّ ىٔی اب٩َِ رَحِ ٌِ ِبٔس اہللٔ َي ًَ اب٩ِٔ  ی ب٩ِٔ 

 ُٕ ٖٕ َوصَُو َح٠ٔی ِو ًَ ٤َِزو ب٩َِ  ًَ ٣ََة أَِخبََرُظ أَ٪َّ  ٤ِِٟٔشَوَر ب٩َِ ٣َرِخَ ٔ أَ٪َّ ا َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ ُْعِ ٔ ب٩ِٔ َُٟؤٓیٕ َوکَاَ٪ َطضَٔس  ٔطَضإب  ًَا٣ٔز بَىٔی 

٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ًَ َّى اہللُ  ٥َ أَِخبََرُظ أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔلَى بَِسّرا ٣َ َِٟحزَّاحٔ إ َث أَبَا ًُبَِیَسَة ب٩َِ ا ٌَ ٥َ َب

ِتٔی بٔحٔزِیَتَٔضا ی٩ِٔ َیأ َِٟبَِحَ ًَلَء بِ  ا ٌَ ِٟ ٠َِیض٥ِٔ ا ًَ َز  ی٩ِٔ َوأ٣ََّ َِٟبَِحَ ََٟح أَص١َِ ا ٥َ صَُو َػا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  مٔیِّ َوکَاَ٪ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟحرِضَ ٩َ ا

 َٓ َوا َٓ ُسو٦ٔ أَبٔی ًُبَِیَسَة  ُ٘ ِت اِِلَِنَؼاُر بٔ ٌَ َش٤ٔ َٓ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ٔس٦َ أَبُو ًُبَِیَسَة ب٤َٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َّى اہللُ َٓ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٣َ ٔ ِحز َٔ ِٟ ِوا َػًَلَة ا

 ٥َ َٓتََبشَّ َٟطُ  زَُّؿوا  ٌَ َت َٓ  َٖ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اِنََصَ َّى اہللُ  َّى َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا َػل َّ٤٠ََٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّى اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

 َٗ احَْٔن َرآص٥ُِ ث٥َُّ  َٗ اُٟوا أََج١ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  َ٘ َٓ ی٩ِٔ  َِٟبَِحَ ٔس٦َ بَٔشِیٕء ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُت٥ِ أَ٪َّ أَبَا ًُبَِیَسَة  ٌِ وا ا٢َ أَُه٥ُُِّٜ٨ َس٤ٔ أَبِرٔشُ َٓ  ٢َ

٠َِی٥ُِٜ أَِ٪ تُِبَشَم  ًَ ٜٔىِّی أَِخَشی  ٠َِی٥ُِٜ َوَل ًَ ِْقَ أَِخَشی  َٔ ِٟ َواہللٔ ٣َا ا َٓ  ٥ِ ُٛ ٠ُوا ٣َا َيرُسُّ ًَلَى ٩ِ٣َ کَاَ٪  َوأ٣َِّ ٤َا بُٔشَلِت  َٛ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ٧َِیا  اٟسُّ

ُِٟح٠ِوَ  ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َِٜتُض٥ِ َحسَّ ٤َا أَص٠َِ َٛ  ٥َُِٜٜ ٔ ُشوَصا َوتُِض٠ َٓ ٤َا َت٨َا َٛ ُشوَصا  َٓ َٓت٨ََا ِب٥ُِٜ٠َ  َٗ ٩ًَِ ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ًَ انٔیُّ َو

وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ بِ  ُ٘ ٌِ ارٔمٔیُّ أَِخبََر٧َا أَبُوَي ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ َػأٟٕح ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ٔ٪  ٩ٔ َس ِٟامَیَ ا

 ٔ ٔ یُو٧َُص َو٣ِٔث١ٔ َحٔسیثٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحٔسیٔث َػاٟ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ص٤َُا  ِیْب لِٔکَ ٌَ َِٟضِتُض٥ِ أَِخبََر٧َا ُط ٤َا أَ َٛ  ٕح َوت٠ُِضَٔی٥ُِٜ 

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخمہم، رضحت رمعف نب توػ 



 

 

ہیلع فملس ےک اسھت  ریض اہلل اعتٰیل ہنع وج ہک ینب اعرم نب ولیئ ےک فیلح ےھت ےس رفاتی ےہ ہک فہ زغفہ دبر ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل

وموجد ےھت اوہنں ےن ربخ دی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رضحت اوبدیبعہ نب رجاح ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک یرحنی یک رطػ 

 اجیھب اتہک فاہں ےس زجہی فوصؽ رکےک الںیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن یرحنی فاولں ےس حلص رکیل یھت افر اؿ رپ رضحت

ر ےن العء نب رضحیم ریض اہلل اعتٰیل ہنع وک اریم رقمر رفام ا اھت رضحت اوبدیبعہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یرحنی اک امؽ ف وصؽ رک ےک الےئ ااصن

بج ہی ابت  ین ہک رضحت اوبدیبع ریض اہلل اعتٰیل ہنع آ ےئگ ںیہ وت اوہنں ےن رجف یک امنز ر اؽ اہلل ےک اسھت زپیھ رھپ بج ر اؽ 

یلص اہلل ہیلع فملس امنز ےس افرغ وہےئ افر ااصنر آپ ےک اسےنم شیپ وہےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اںیہن دھکی رک وخش اہلل 

وہےئ )رکسماےئ( رھپ آپ ےن رفام ا ریما امگؿ ےہ ہک  م ےن نس ایل ےہ ہک رضحت اوبدیبع یرحنی ےس ھچک )امؽ( ےل رک آےئ ںیہ؟ 

اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن رفام ا وخش وہ اجؤ افر  م ولگ اس ابت یک ادیم روھک ہک سج ےس ںیہمت  اوہنں ےن رعض ایک  ی اہں!

  م وخش وہیگ افر اہلل یک مسق! ےھجم  م رپ  ءا اک ڈر ںیہن ےہ ہکلب ےھجم اس ابت اک ڈر ےہ ہک ںیہک  م رپ داین اشکدہ ہن وہ اجےئ سج رطح ہک

 اجؤ اسیج ہک  م ےس ےلہپ الہک وہےئ۔ ےس ےلہپ ولوگں ےن دسح ایک افر  م الہک وہ

رحہلم نب ییحی نب دبعاہلل نب رحہلم نب رمعاؿ، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، رعفہ نب زریب، وسمر نب رخمہم، رضحت رمعف  :  رافی

 نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2929    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابوػاٟح، ًبساہلل ب٩ ًبساٟزح٩٤ زارمی، یو٧ص،  :  راوی

 زی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہحرضت زہ

سٕ  ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ َػأٟٕح ح و َحسَّ ث٨ََا أَبٔی   َحسَّ

ارٔمٔیُّ أَِخبَرَ  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ اٟسَّ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٔ یُو٧َُص َو٣ِٔث١ٔ َحسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ بٔإِٔس٨َاز ص٤َُا  ِیْب لِٔکَ ٌَ ٔ٪ أَِخبََر٧َا ُط ِٟامَیَ ٧َا أَبُو ا

َِٟضِتُض٥ِ  ٤َا أَ َٛ  َحٔسیثٔطٔ ََُِْر أَ٪َّ فٔی َحسٔیٔث َػأٟٕح َوت٠ُِضَٔی٥ُِٜ 

ارلنمح داریم، ویسن، رضحت زرہی ریض نسح نب یلع ولحاین، دبع نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، دبعاہلل نب دبع

اہلل اعتٰیل ہنع ےس ویسن یک دنس ےک اسھت افر اس یک ذموکرہ رفاتی یک رطح دحثی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم ےہ ہک 

 فہ ںیھمت یھب تلفغ ںیم ڈاؽ دے سج رطح ہک  م ےس ےلہپ ولوگں وک تلفغ ںیم ڈاال۔



 

 

نب دیمح، وقعیب نب اربامیہ نب دعس، اوباصحل، دبعاہلل نب دبعارلنمح داریم، ویسن، رضحت نسح نب یلع ولحاین، دبع  :  رافی

 زرہی ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمدفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایب

     2930    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًز ب٩ سواز ًا٣زی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، برک ب٩ سوازہ، یزیس ب٩ رباح، ابورفاض ٣ولی حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ا٣ٔ  ٌَ ِٟ ازٕ ا ٤ًَِزُو ب٩ُِ َسوَّ ث٨ََا  ثَُط أَ٪َّ َحسَّ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ برَِکَ ب٩َِ َسَواَزَة َحسَّ ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ َیزٔیَس زٔیُّ أَِخبََر٧َا 

 ٔ ٤ِز ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ثَُط  أؾ َحسَّ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ًَ إض ٣َِولَی  َّی ب٩َِ َربَإح صَُو أَبُو رٔفَ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل أؾ  ٌَ ِٟ و ب٩ِٔ ا

ًَِبُس اٟزَّ  ا٢َ  َٗ ِو٦ٕ أْمُتَْن  َٗ ارُٔض َواٟزُّو٦ُ أَیُّ  َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ُٓتَٔحِت  ا٢َ إَٔذا  َٗ َُّط  ٥َ أ٧َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ٤َا أ٣َََز٧َا اہللُ اہللُ  َٛ و٢ُ  ُ٘ ٖٕ َن ِو ًَ ِح٩ٔ٤َ ب٩ُِ 

َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َ وَ٪ أَِو ٧ ـُ َُ ُشوَ٪ ث٥َُّ َتَتَحاَسُسوَ٪ ث٥َُّ َتَتَسابَزُوَ٪ ث٥َُّ َتتََبا َٓ ََُِْر َذَٟٔک َتت٨ََا ٥َ أَِو  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ِحَو َذَٟٔک  

ٕف  ٌِ أب َب َٗ ًَلَی رٔ ُض٥ِ  ـَ ٌِ ٠ُوَ٪ َب ٌَ َتِح َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  وَ٪ فٔی ٣ََشاْٛٔٔن ا ُ٘ ٔ  ث٥َُّ َت٨َِل٠

اہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب  اادہ، سیدی نب رابح، اوبرفاس ومیل رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص رمع نب  ااد اعرمی، دبع

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج افرس افر رفؾ وک حتف رکایل 

  اجےئ اگ اس فتق  م سک احؽ ںیم وہ ےگ

 م
ہ ئ

؟ رضحت دبعارلنمح نب توػ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک 

سج رطح اہلل ےن مکح رفام ا ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک اس ےک العفہ افر ھچک ںیہن؟  م اکی دفرسے رپ رکش رکف 

فرسے ےس ضغب روھک ےگ  ا آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ایس ےگ رھپ آ سپ ںیم اکی دفرسے ےس دسح رکف ےگ رھپ آسپ ںیم اکی د

 رطح ھچک رفام ا رھپ  م نیکسم اہمرجفں یک رطػ اجؤ ےگ افر رھپ اکی دفرسے یک رگدونں رپ  ااری رکف ےگ

نب رمعف  رمع نب  ااد اعرمی، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، رکب نب  اادہ، سیدی نب رابح، اوبرفاس ومیل رضحت دبعاہلل :  رافی

 نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2931    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٗتیبہ، یحٌی، ٣ِْرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ حزامی، ابی ز٧از، اْعد حرضت ابوہزیزہ رضی  :  اویر

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٤َُِِْٟٔرةُ  ا٢َ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا ا َٗ ث٨ََا و  ُٗتَِیَبُة َحسَّ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َو ٩ًَِ  ب٩ُِ َحسَّ ِٟٔحزَامٔیُّ  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا

 َ ا٢َ إَٔذا ٧ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٔد  ٩ًَِ اِِلَِْعَ  ٔ ٤َِٟا٢ٔ أَبٔی اٟز٧َِّاز ٠َِیطٔ فٔی ا ًَ  ١َ ِـّ ُٓ ٔلَی ٩ِ٣َ  ٥ِ إ ُٛ َوَز أََحُس

ٔلَی ٩ِ٣َ  ٠َِی٨ُِوزِ إ َٓ  ٔٙ َِٟد٠ِ ٠َِیطٔ  َوا ًَ  ١َ ِـّ ُٓ  ٩ِ ١َ ٨ِ٣ٔطُ ٤٣َّٔ َٔ  صَُو أَِس

تی ییحی نب ییحی، ہبیتق نب دیعس، ، ہبیتق، ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفا

 آدیم وک دھکی رک وج اس ےس امؽ افر ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم یسک دفرسے ا ےس

وصرت ںیم ڑبھ رک وہ وت اےس اچےئہ ہک فہ اےس یھب دےھکی ہک وج اس ےس امؽ ف وصرت ںیم مک رت وہ ےسج اس رپ تلیضف دی یئگ ےہ 

 اایتخر رکےن ےک ہجیتن ںیم ااسنؿ ںیم اہلل اک رکش ادا رکےن یک رتبغ دیپا وہ یگ۔

 دیعس، ہبیتق، ییحی، ریغمہ نب دبعارلنمح زحایم، ایب زاند، ارعج رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعییحی نب ییحی، ہبیتق نب  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2932    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ِبُس اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٠َِیطٔ  َحسَّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة 

ٔ َسَواّئ  ٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث أَبٔی اٟز٧َِّاز  َوَس٠َّ

اتی دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےس اوبازلاند یک رف

 ۔لقن رکےت ںیہ

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2933    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، جزیز، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛیٍ، ا٤ًع، ابو ػاٟح، ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو َُکَ  ث٨ََا َجزٔیْز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُى و َحسَّ ِٔ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوا٠َّٟ اؤَیَة ح و َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ یِٕب َحسَّ

ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٩ًَِ أَبٔی َػأٟٕح  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل  ٍْ اؤَیَة َوَوٛٔی ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ ُط َحسَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َٟ َّی اہللُ  ٥َ ا٧ُِوزُوا  َػل

٤ََة اہللٔ ٌِ ٔ ُضَو أَِجَسُر أَِ٪ ََّل َتزَِزُروا ن َٓ  ٥ُِٜ َٗ ِو َٓ ٔلَی ٩ِ٣َ صَُو  ١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوََّل َت٨ُِوزُوا إ َٔ ٔلَی ٩ِ٣َ أَِس ٠َِی٥ُِٜ  إ ًَ اؤیََة  ٌَ ا٢َ أَبُو ٣ُ َٗ 

، اوب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع زریہ نب رحب، رجری، اوبرکبی، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع

رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م اس آدیم یک رطػ دوھکی ہک وج  م ےس مک رت درہج ںیم ےہ افر اس آدیم یک 

 رطػ ہن دوھکی ہک وج درہج ںیم  م ےس دنلب وہ  م اہلل یک وتمعنں وک ریقح ہن ےنھجمس گل اجؤ۔

زریہ نب رحب، رجری، اوبرکبی، اوباعمفہی، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوباعمفہی، فعیک، اشمع، اوب اصحل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ین فہفق ےک ایبؿ ںیمدفونں وخفنں ےک درایم

     2934    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

طیبا٪ ب٩ رفور، ہ٤ا٦، اسحاٚ ب٩ ًبساہلل ب٩ ابی ك٠حہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٤ًزہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ

ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ٤َِزَة أَ٪َّ أَبَا َحسَّ ًَ ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبٔی  ًَ ثَىٔی  ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أَبٔی ك٠ََِحَة َحسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إِٔسَح َحسَّ

ائٔی و٢ُ إٔ٪َّ ثًََلثَّة فٔی بَىٔی إرِٔسَ ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ أََراَز اہللُ أَِ٪ ١َ أَبِزَ صَُزیَِزَة َحسَّ َٓ ًَِِم  ََ َوأَ َؾ َوأََِقَ

َِٟوْ٪ َحَش٩ْ َوجٔ  ا٢َ  َٗ َِٟیَک  ٔ ا٢َ أَیُّ َطِیٕئ أََحبُّ إ َ٘ َٓ َتَی اِِلَبَِزَؾ  أ َٓ َِٟیض٥ِٔ ٠َ٣َکّا  ٔ َث إ ٌَ َب َٓ َّٟٔذی َیبَِت٠َٔیُض٥ِ  ًَىِّی ا ٠ِْس َحَش٩ْ َویَِذَصُب 

ََٓذصَ  ٤ََشَحُط  َٓ ا٢َ  َٗ ٔذَرنٔی ا٨َّٟاُض  َٗ ِس  ا٢َ َٗ َٗ َِٟیَک  ٔ ٤َِٟا٢ٔ أََحبُّ إ أَیُّ ا َٓ ا٢َ  َٗ ِو٧ّا َحَش٨ّا َؤج٠ِّسا َحَش٨ّا  َٟ ًِٔلَی  ُ َذُرُظ َوأ َٗ ٨ُِط  ًَ َب 



 

 

ا٢َ ا َٗ ا٢َ أََحُسص٤َُا اِْلٔب١ُٔ َو َٗ  ََ ُٙ إَّٔلَّ أَ٪َّ اِِلَبَِزَؾ أَِو اِِلََِقَ َِٟبَْقُ َطکَّ إِٔسَح ا٢َ ا َٗ َٗ اِْلٔب١ُٔ أَِو  َِٟبَْقُ  ّة ِْلََخُ ا َٗ ًِٔلَی ٧َا
ُ أ َٓ ا٢َ 

ْز حَ  ٌَ ا٢َ َط َٗ َِٟیَک  ٔ ا٢َ أَیُّ َطِیٕئ أََحبُّ إ َ٘ َٓ  ََ َتَی اِِلََِقَ أ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک ٓٔیَضا  ا٢َ بَاَرَک اہللُ  َ٘ َٓ اَئ  َّٟٔذی ًُرَشَ ًَىِّی َصَذا ا َش٩ْ َویَِذَصُب 

 ٌَ ًِٔلَی َط ُ ٨ًَِطُ َوأ ََٓذَصَب  ٤ََشَحُط  َٓ ا٢َ  َٗ ٔذَرنٔی ا٨َّٟاُض  َٗ ِس  ّة َٗ ًِٔلَی َبَْقَ
ُ أ َٓ َِٟبَْقُ  ا٢َ ا َٗ َِٟیَک  ٔ ٤َِٟا٢ٔ أََحبُّ إ أَیُّ ا َٓ ا٢َ  َٗ ّزا َحَش٨ّا 

ا٢َ أَِ٪ َیزُزَّ  َٗ َِٟیَک  ٔ ا٢َ أَیُّ َطِیٕئ أََحبُّ إ َ٘ َٓ ًَِِم  َ َتَی اِِل أ َٓ ا٢َ  َٗ ََٟک ٓٔیَضا  ا٢َ بَاَرَک اہللُ  َ٘ َٓ أُبَِٔصَ بٔطٔ َحا٣ًّٔل  َٓ ی  ٔلَیَّ َبََصٔ ا٨َّٟاَض  اہللُ إ

ًِٔلَی َطاّة َو 
ُ أ َٓ  ٥ُ٨َ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ َِٟیَک  ٔ ٤َِٟا٢ٔ أََحبُّ إ أَیُّ ا َٓ ا٢َ  َٗ ُظ  َِٟیطٔ َبََصَ ٔ زَّ اہللُ إ ٤ََشَحطُ رَفَ َٓ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ ََّٟس َصَذا  أ٧ُِتَٔخ َصَذأ٪ َوَو َٓ أّٟسا 

َِٟبَْقٔ َؤٟضَ  کَاَ٪ َٟٔضَذا َوازٕ ٩ِ٣ٔ اِْلٔب١ٔٔ َؤَٟضَذا َوازٕ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َٓ َ٘ َٓ َُّط أَتَی اِِلَبَِزَؾ فٔی ُػوَرتٔطٔ َوَصِیَئتٔطٔ  ا٢َ ث٥َُّ إ٧ٔ َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َذا َوازٕ ٩ِ٣ٔ ا

َِٟیِو٦َ إَّٔلَّ بٔاہللٔ ث٥َُّ بَٔک أَِسأَُٟ  ًََٓل بًََلَْ لٔی ا ی  ِٟحَٔبا٢ُ فٔی َسرَفٔ ِت بَٔی ا ٌَ َل َ٘ ِس اِن َٗ ْْٜٔن  ِوَ٪ َرُج١ْ ٣ِٔش ًَِلاَک ا٠َّٟ َّٟٔذی أَ  َک بٔا

َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ثَْٔرْة  َٛ  ُٚ و ُ٘ ُِٟح ا٢َ ا َ٘ َٓ ی  ٠َِیطٔ فٔی َسرَفٔ ًَ  ُّ ٌّْٔرا أََتَب٠َّ ٤َِٟا٢َ َب َِٟحَش٩َ َوا ِٟح٠َِٔس ا َِٟحَش٩َ َوا ٥َِٟ َت٩ُِٜ ا َُٓک أَ ِّی أَِْعٔ َن أ َٛ  

 ِٟ ٤ََّا َورٔثُِت َصَذا ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَِلاَک اہللُ  َ أ َٓ َّْٓ٘ٔرا  َذُرَک ا٨َّٟاُض  ِ٘ ٔلَی أَبَِزَؾ َي ََّرَک اہللُ إ ََٓؼْ ٨َِت کَاذٔبّا  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٕ ٩ًَِ کَابٔز ٤َا٢َ کَابّٔزا 

 ًَ ٠َِیطٔ ٣ِٔث١َ ٣َا َرزَّ  ًَ ا٢َ َٟٔضَذا َوَرزَّ  َٗ َٟطُ ٣ِٔث١َ ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ ََ فٔی ُػوَرتٔطٔ  ا٢َ َوأَتَی اِِلََِقَ َٗ ٨َِت  ُٛ ٨َِت کَاذٔبّا ٣َا  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ لَی صََذا 

َّرَ  َ٘ ََٓؼْ ْْٜٔن َواب٩ُِ َسبٔی١ٕ اِن ا٢َ َرُج١ْ ٣ِٔش َ٘ َٓ ًَِِم فٔی ُػوَرتٔطٔ َوَصِیَئتٔطٔ  َ ا٢َ َوأَتَی اِِل َٗ ٨َِت  ُٛ ٔلَی ٣َا  ِٟٔحَبا٢ُ فٔی َک اہللُ إ ِت بَٔی ا ٌَ َل

٠َِیَک َبََصَ  ًَ َّٟٔذی َرزَّ  َِٟیِو٦َ إَّٔلَّ بٔاہللٔ ث٥َُّ بَٔک أَِسأََُٟک بٔا ًَل بًََلَْ لٔی ا َٓ ی  ًَِِم َسرَفٔ ٨ُِت أَ ُٛ ِس  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ی  ُّ بَٔضا فٔی َسرَفٔ َک َطاّة أََتَب٠َّ

َِٟیِو٦َ َطِیّئا أََخِذَتُط ِ ََٓواہللٔ ََّل أَِجَضُسَک ا َِ ٣َا ٔطئَِت  ُدِذ ٣َا ٔطئَِت َوَز َٓ ی  ٔلَیَّ َبََصٔ زَّ اہللُ إ ٤ََّا رَفَ َٓإ٧ٔ ََٟک  ا٢َ أ٣َِٔشِک ٣َا َ٘ َٓ  

ِس  َ٘ َٓ ًَلَی َػاحٔبَِیَک  ابُِت٠ٔیُت٥ِ  ٨ًََِک َوُسدَٔم   ُرضَٔی 

ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، دبعارلنمح نب ایب رمعہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ 

( 7( وکڑیھ )4 ںیم نیت آدیم ےھت )ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفام رےہ ےھت ہک ینب ارسالیئ

 ( ادناھ وت اہلل اعتیل ےن ارادہ رفام ا ہک ونیتں وک آزام ا اجےئ وت اہلل اعتیل ےن اؿ یک رطػ اکی رفہتش اجیھب فہ وکڑیھ آدیم ےک اپس5اجنگ )

وہ وخوصبرت دلج وہ افر ولگ ھجم آ ا افر اس ےس اہک ہک ےھجت یسک زیچ ےس )ز ادہ ایپر( ےہ؟ فہ وکڑیھ ےنہک اگل ریما وخوصبرت رگن 

ےس رفنت رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رفےتش ےن اس وکڑیھ )ےک مسج رپ( اہھت ریھپا وت اس ےس فہ امیبری یلچ یئگ افر 

فٹن  ا اس ےن اہک اس وک وخوصبرت رگن افر وخوصبرت دلج اطع رک دی یئگ رفےتش ےن اہک ےھجت امؽ وکاسن ز ادہ ایپرا ےہ؟ فہ ےنہک اگل ا

اگےئ۔ رافی ااحسؼ وک کش ےہ نکیل اؿ دفونں ںیم ےس )ینعی وکڑیھ افر ےجنگ ںیم اکی ےن( افٹن اہک افر دفرسے ےن اگےئ اہک 

ی ںے یک اگنھب افیٹن دے دی یئگ رھپ رفےتش ےن اہک اہلل ےھجت اس ںیم ربتک اطع رفامےئ 
ہ 
م
آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اےس دس 



 

 

ہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ رفہتش ےجنگ آدیم ےک اپس آ ا افر اےس اہک ےھجت وکیسن زیچ بس ےس ز ادہ ایپری ےہ فہ ےنہک اگل آپ یلص ا

وخوصبرت ابؽ افر ےجنگ نپ یک ہی امیبری ہک سج یک فہج ےس ولگ ھجم ےس رفنت رکےت ںیہ ھجم ےس یلچ اجےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

رس رپ اہھت ریھپا وت اس ےس فہ امیبری یلچ یئگ افر اےس وخوصبرت ابؽ اطع رکد ے ےئگ رفےتش ےن اہک ےھجت ےن رفام ا رفےتش ےن اس ےک 

بس ےس ز ادہ امؽ وکاسن دنسپ ےہ فہ ےنہک اگل اگےئ رھپ اےس احہلم اگےئ اطع رک دی یئگ افر رفےتش ےن اہک اہلل ےھجت اس ںیم ربتک اطع 

 رھپ رفہتش ادنوہ آدیم ےک اپس آ ا افر اس ےس اہک ےھجت وکیسن زیچ بس ےس ز ادہ ایپری ےہ فہ رفامےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

اس ادناھ ےنہک اگل اہلل اعتیل ےھجم ریمی انیبیئ فاسپ ولاٹ دے اتہک ںیم ولوگں وک دھکی وکسں آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رفےتش ےن 

یئ اےس فاسپ ولاٹ دی رفےتش ےن اہک ےھجت امؽ وکاسن بس ےس ز ادہ دنسپ ےہ فہ ےنہک اگل ےک رہچے رپ اہھت ریھپا وت اہلل ےن اس یک انیب

رکب اں وت رھپ اےس اکی اگنھب رکبی دے دی یئگ انچہچن رھپ اؿ بس ےن ےچب ےنج آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکڑیھ آدیم اک 

رھب یئگ افر ادنوہ آدیم اک رکبویں اک رویڑ رھب ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع  افوٹنں ےس لگنج رھب ایگ افر ےجنگ آدیم یک اگویں یک اکی فادی

فملس ےن رفام ا رھپ )ھچک رع ہص ےک دعب( فیہ رفہتش اینپ دفرسی لکش ف وصرت ںیم وکڑیھ آدیم ےک اپس آ ا افر اس ےس اہک ںیم اکی 

ںیم آج )اینپ زنمؽ وصقمد رپ(  ااےئ اہلل اعتیل یک دمد نیکسم آدیم وہں افر رفس ںیم ریما اسرا زادراہ متخ وہایگ ےہ سج یک فہج ےس 

ےک ںیہن چنہپ اتکس وت ںیم ھجت ےس ایس ےک انؾ رپ  ااؽ رکات وہں ہک سج ےن ےھجت وخوصبرت رگن افر وخوصبرت دلج افر افٹن اک امؽ 

ے افرپ( تہب ز ادہ وقحؼ اطع رفام ا )ےھجم رصػ اکی افٹن دے دے( وج ریمے رفس ںیم ریمے اکؾ آےئ فہ وکڑیھ ےنہک اگل )ریم

 ںیہ، رفےتش ےن اہک ںیم ےھجت اچہپاتن وہں ایک وت ڑکیھ افر اتحمج ںیہن اھت، ھجت ےس ولگ رفنت رکےت ےھت رھپ اہلل اپک ےن ےھجت ہی امؽ اطع

 راہ ےہ وت اہلل ےھجت رھپ رفام ا فہ وکڑیھ ےنہک اگل5 ہی امؽ وت ےھجم ریمے ابپ دادا ےس فراتث ںیم الم ےہ، رفےتش ےن اہک5 ارگ وت وھجٹ  ہہ

ایس رطح رک دے سج رطح ہک وتےلہپ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ رفہتش اینپ ایس لکش ںیم ےجنگ ےک اپس آ ا افر اس 

 اس ےس ےس یھب فیہ ھچک اہک ہک وج ڑکیھ ےس اہک اھت، رھپ اس ےجنگ ےن یھب فیہ وجاب د ا ہک وج وکڑیھ ےن وجاب د ا اھت، رفہتش ےن

ت ااس رطح رک دے سج رطح ہک وت ےلہپ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا5 رھپ رفہتش
 ھ
ج

 

ت

 یھب یہی اہک ہک ارگ وت وھجاٹ ےہ وت اہلل اعتیل 

اینپ ایس لکش ف وصرت ںیم ادنوہ ےک اپس آ ا افر اہک ہک ںیم اکی نیکسم افر اسمرف آدیم وہں افر ریمے رفس ےک  ماؾ اابسب فریغہ 

 وہ ےئگ ںیہ افر ںیم آج  ااےئ اہلل یک دمد ےک اینپ زنمؽ وصقمد رپ ںیہن چنہپ اتکس ںیم ھجت ےس ایس اہلل ےک انؾ رپ ہک سج ےن ےھجت متخ

 اعتیل انیبیئ اطعیک ، اکی رکبی اک  ااؽ رکات وہں وج ہک ےھجم ریمے رفس ںیم اکؾ آےئ، فہ ادناھ ےنہک اگل ہک ںیم البہبش ادناھ اھت رھپ اہلل

ےن ےھجم ریمی انیبیئ فاسپ ولاٹ دی۔ اہلل یک مسق! ںیم آج اہمترے اہھت ںیہن رفوکں اگ۔  م وج اچوہ ریمے امؽ ںیم ےس ےل ول افر وج 

 یض وہایگاچوہ وھچڑ دف۔ وت رفےتش ےن ادنوہ ےس اہک5  م اانپ امؽ رےنہ دف ویکہکن  م ونیتں آدویمں وک آزام ا ایگ ےہ وت اہلل اعتیل ھجت ےس را

 ےہ افر ریتے دفونں اسویھتں ےس انراض وہایگ ےہ۔



 

 

 ابیشؿ نب رففخ، امہؾ، ااحسؼ نب دبعاہلل نب ایب ہحلط، دبعارلنمح نب ایب رمعہ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2935    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ًباض ب٩ ًبس اٌٟوی٥، اسحٙ، ًباض، اسحٙ، ابوبرک، بْٜر ب٩ ٣ش٤ار، حرضت ًا٣ز ب٩ سٌس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ا٢َ إِٔس َحسَّ َٗ ث٨ََا و  ًَبَّاْض َحسَّ ا٢َ  َٗ  َٙ ُى ْٔلِٔسَح ِٔ ٔوی٥ٔ َوا٠َّٟ ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا ًَبَّاُض ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َو ُٙ أَِخبََر٧َا أَبُو برَِکٕ ٨َا إِٔسَح َح

ُس بِ  ٌِ ا٢َ کَاَ٪ َس َٗ ٕس  ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ َس ثَىٔی  َِْٜرُ ب٩ُِ ٣ِٔش٤َإر َحسَّ ُ ث٨ََا ب َِٟح٨َفٔیُّ َحسَّ ا َرآُظ ا َّ٤٠َ َٓ َحائَطُ اب٨ُِطُ ٤ًَُزُ  َٓ إؾ فٔی إٔب٠ٔٔطٔ  َّٗ ٩ُ أَبٔی َو

َت  ِٛ َِٟت فٔی إٔب٠َٔٔک َو٤٨َََُٔک َوَتَز َٟطُ أ٧ََزَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ا٢َ أًَُوذُ بٔاہللٔ ٩ِ٣ٔ رَشِّ صََذا اٟزَّاٛٔٔب  َٗ ْس  ٌِ ٠ِ٤َُِٟک َس  ا٨َّٟاَض یَت٨ََاَزًُوَ٪ ا

 ٌِ َب َس رَضَ َٓ ٌَ بَِی٨َُض٥ِ  ِٟ و٢ُ إٔ٪َّ اہلَل یُٔحبُّ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ اِسُِٜت َس٤ٔ َ٘ َٓ  ٔ قٔیَّ ْس فٔی َػِسرٔظ ِبَس اٟتَّ

َِٟدفٔیَّ  ىٔیَّ ا َِ ِٟ  ا

نب دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  ااحسؼ نب اربامیہ، ابعس نب دبع امیظعل، ااحسؼ ، ابعس، ااحسؼ ، اوبرکب، ریکب نب امسمر، رضحت اعرم

رفامےت ںیہ ہک رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ افوٹنں ںیم )وموجد( ےھت ہک ایس دفراؿ اؿ اک اٹیب رمع آ ا وت بج 

ہ ارتا وت رضحت دعس رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اےس داھکی وت رفام ا ںیم  اار ےک رش ےس اہلل اعتیل یک انپہ اماتگن وہں وت بج ف

ا ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ےنہک اگل ہک ایک آپ افوٹنں افر رکبویں ںیم رےنہ ےگل ںیہ افر ولوگں وک وھچڑ د ا ےہ افر فہ کلم یک اخرط ڑگھج

 اہلل ہیلع فملس رےہ ںیہ وت رضحت دعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس ےک ےنیس رپ اہھت امرا افر رفام ا5 اخومش وہاج۔ ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص

ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک اہلل اےنپ دنبے ےس ایپر رکات ےہ وج رپزیہاگر افر ینغ ےہ افر اکی وکےن ںیم پھچ رک 

 اھٹیب ےہ۔

 اہلل اعتٰیل ہنعااحسؼ نب اربامیہ، ابعس نب دبع امیظعل، اقحس، ابعس، اقحس، اوبرکب، ریکب نب امسمر، رضحت اعرم نب دعس ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2936    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

حارثی، ٣ٌت٤ز، اس٤ٌی١، ٗیص ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اب٩ ٤٧ْر، اب٩ برش رضی اہلل یحٌی ب٩ حبیب  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ حرضت سٌس ب٩ ابی و ٗاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

٩ًَِ َس  ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ُت إِٔس٤َ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َت٤ٔزُ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا َِٟحارٔثٔیُّ َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َحبٔیٕب ا ِبٔس َحسَّ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕس ح و َحسَّ ٌِ

َس ب٩َِ أَ  ٌِ ُت َس ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٕص  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١ُ  ث٨ََا إِٔس٤َ اََّل َحسَّ َٗ ث٨ََا أَبٔی َواب٩ُِ برِٔشٕ  ٕ َحسَّ ٢ُ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ِّی َِلَوَّ ٔن وَُّل َواہللٔ إ ُ٘ إؾ َي َّٗ بٔی َو

َزٔب َرمَی بَٔشِض٥ٕ فٔی ٌَ ِٟ ٔ  َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ ا ا٦ْ ٧َأِک٠ُُُط إ ٌَ َ ٨ََٟا ك ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل زُو ٣َ ِِ ٨َّا َن ُٛ ِس  َ٘ َٟ َّلَّ َسبٔی١ٔ اہللٔ َو

 ٌَ اةُ ث٥َُّ أَِػَبَحِت ب٨َُو أََسٕس ُت ٍُ اٟظَّ ـَ ٤َا َت َٛ  ٍُ ـَ َی َٟ َّی إٔ٪َّ أََحَس٧َا  ٤ُزُ َحً ُِٟحِب٠َٔة َوَصَذا اٟشَّ ُٚ ا ِس خِٔبُت إّٔذا َوَر َ٘ َٟ ی٩ٔ  ًَلَی اٟسِّ زُِّرنٔی 

ٕ إّٔذا ١ِ اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر ُ٘ ٥َِٟ َي ٤َلٔی َو ًَ  َوَؿ١َّ 

 ییحی نب بیبح احریث، رمتعم، اامسلیع، سیق نب دعس، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، انب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دعس نب ایب

ںیہ اہلل یک مسق! رعب ںیم ےس بس ےس الہپ ںیم فہ آدیم وہں ہک سج ےن اہلل ےک راہتس ںیم ریت ف اقص ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت 

ت لہ درتخ ےک وتپں افر رمس ےک وتپں ےک  اا اھکےن ےک ےیل افر ھچک ہن اھت اہیں کت ہک مہ ںیم ےس وکیئ 
د
اکنیھپ افر امہرے اپس اس 

رھپ آج ونب ادس ےک ولگ دنی یک ابںیت اھکسےن ےگل ںیہ وت ںیم ابلکل اضقےئ احتج اس رطح رکات اسیج ہک رکبی ینگنیم رکیت ےہ 

 اھگےٹ یہ راہ ارگ ہی ابت یھت افر ریمے اسرے اامعؽ اضن  وہ ےئگ۔

ییحی نب بیبح احریث، رمتعم، الیعمس، سیق نب دعس، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، انب ریمن، انب رشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت  :  رافی

  ف اقص ریض اہلل اعتٰیل ہنعدعس نب ایب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2937    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حٌی ب٩ یحٌی، وٛیٍ، حرضت اس٤ٌی١ ب٩ ابی خاٟس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہی :  راوی

 َّ ا٢َ َحً َٗ ٔ َو ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَبٔی َخأٟٕس بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٩ًَِ إِٔس٤َ  ٍْ ث٨ََاظ َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا َوٛٔی ٤َا و َحسَّ َٛ  ٍُ ـَ َی َٟ ی إِٔ٪ کَاَ٪ أََحُس٧َا 

٨ِزُ ٣َا َیِد٠ُٔلطُ  ٌَ ِٟ ٍُ ا ـَ  بَٔظِیٕئ  َت

ییحی نب ییحی، فعیک، رضحت اامسلیع نب ایب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس ںیم اوہنں 



 

 

ی رکیت ےہ افر اس ںیم وکیئ زیچ یلم وہیئ ہن 

 

گئ

ی ں
ےن اہک اہیں کت ہک ارگ مہ ںیم ےس وکیئ اضقےئ احتج رکات وت ا ےس رکات سک ے رکبی م

 یت یھت۔وہ

 ییحی نب ییحی، فعیک، رضحت الیعمس نب ایب اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2938    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ رفور، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، ح٤یس ب٩ ہًل٢، حرضت خاٟس ب٩ ٤ًْر ًسوی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ َخ  ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ  ٔ َحسَّ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ث٨ََا َطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َحسَّ ا٢َ َخَلب٨ََا َحسَّ َٗ َسؤیِّ  ٌَ ِٟ ٕ ا أٟٔس ب٩ِٔ ٤ًَُِْر

 ٕ ٦ ِس آَذ٧َِت بََٔصِ َٗ ٧َِیا  إٔ٪َّ اٟسُّ َٓ ُس  ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ  ًَ َح٤َٔس اہللَ َوأَثِىَی  َٓ َُزَِواَ٪  َٙ ٨ِ٣َٔضا إَّٔلَّ ًُتَِبُة ب٩ُِ  ٥َِٟ یَِب اَئ َو َِّٟت َحذَّ  َوَو

ُؼَبابَةٔ اِْل٧َٔائٔ  َٛ ٔ  ُػَبابَْة  ت ٔ ٣َا بَٔحرِضَ َٓا٧َِت٠ُٔ٘وا بَٔدِْر َضا  َٟ ٔلَی َزإر ََّل َزَوا٢َ  ٥ُِ ٨ِ٣َُت٠ُٔ٘وَ٪ ٨ِ٣َٔضا إ َّٜ َُّط یََتَؼابَُّضا َػاحٔبَُضا َوإ٧ٔ إ٧ٔ َٓ  ٥ُِٜ

َٟضَ  ًَا٣ّا ََّل یُِسرُٔک  ٌَْٔن  َیِضؤی ٓٔیَضا َسِب َٓ ٔة َجَض٥ََّ٨  َٔ َِٟحَحَز ی٠َُِقی ٩ِ٣ٔ َط ٨ََٟا أَ٪َّ ا ِس ذَُٔکَ  ِس َٗ َ٘ َٟ حٔبُِت٥ِ َو ٌَ َٓ َُٟت٤َِْلَ٪َّ أَ ّزا َو َواہللٔ  ٌِ َٗ ا 

٠َِیَضا ًَ ََٟیأِتَْٔنَّ  ٌَْٔن َس٨َّة َو َِٟح٨َّٔة ٣َٔشَْرةُ أَِرَب ٍٔ ا ًَِْٔن ٩ِ٣ٔ ٣ََؼارٔی ا ٨ََٟا أَ٪َّ ٣َا بََِْن ٣َِٔصَ ٔویْى ٩ِ٣ٔ اٟزَِّحا٦ٔ  ذَُٔکَ  َٛ یَِو٦ْ َوصَُو 

ٍَ َس  ٔ ِس َرأَیُِتىٔی َساب َ٘ َٟ َحِت أَِطَس َو َّی ََقٔ ٔ َحً َحز ُٚ اٟظَّ ا٦ْ إَّٔلَّ َوَر ٌَ َ ٨ََٟا ك ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣َا  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕة ٣َ ٌَ ٨َُٗا ِب ا

ْس ب٨ِٔٔؼ  ٌِ َضا َواتَّزََر َس ٔٔ اتَّزَِرُت ب٨ِٔٔؼ َٓ ٔس ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٌِ ُتَضا بَِیىٔی َوبََِْن َس ِ٘ َ٘ َظ َٓ ِلُت بُزَِزّة  َ٘ َت ِٟ ا َِٟیِو٦َ ٨٣َّٔا أََحْس َٓ ٤َا أَِػَبَح ا َٓ َضا  ٔٔ

ٔوامّی َو٨ًَِٔس  ًَ ٔسی  ِٔ وَ٪ فٔی َن ُٛ ِّی أًَُوذُ بٔاہللٔ أَِ٪ أَ ٔن ًَلَی ٣َِٔصٕ ٩ِ٣ٔ اِِل٣ََِؼارٔ َوإ مُّ إَّٔلَّ  إَّٔلَّ أَِػَبَح أ٣َّْٔرا  َٗ ْة  ٥َِٟ َت٩ُِٜ ٧ُبُوَّ ََّضا  اہللٔ َػِّْٔرا َوإ٧ٔ

َّی یَ  َس٧َاَت٨َاَسَدِت َحً ٌِ َشَتِدبُرُوَ٪ َوتَُحزِّبُوَ٪ اِِل٣ََُزاَئ َب َٓ ًَاٗٔبَتَٔضا ٠ِ٣ُکّا   ُٜوَ٪ آَٔخُ 

ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، رضحت اخدل نب ریمع دعفی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہبتع نب زغفاؿ 

یل یک دمح ف انثء ایبؿ یک رھپ رفام ا اام دعب! ہک داین ےن اےنپ متخ وہےن یک ربخ ےن ںیمہ اکی ہبطخ د ا ۔ اوہنں ےن )بس ےس ےلہپ( اہلل اعت

دے دی ےہ افر اس ںیم ےس ھچک یھب ابح  ںیہن راہ  ااےئ اس ےک ہک سج رطح اکی ربنت ںیم ھچک اچب وہا اپین ابح  رہ اجات ےہ ےسج 

یک رطػ لقتنم وہےن فاےل وہ ہک سج وک رھپ وکیئ زفاؽ ںیہن۔ ذہلا  م اس اک ےنیپ فاال وھچڑ داتی ےہ افر  م ولگ اس داین ےس ا ےس رھگ 

اےنپ کین اامعؽ آےگ جیھب رک اجؤ ویکہکن ںیمہ ہی ابت ذرک یک یئگ ےہ ہک اکی رھتپ منہج ےک اکی انکرے ےس اس ںیم ڈاال اجےئ اگ افر 

اگ۔ اہلل یک مسق! دفزخ وک رھب د ا اجےئ اگ ایک  م بجعت  فہ رتس اسؽ کت اس ںیم رگات رےہ اگ رھپ یھب فہ منہج یک ہہت کت ںیہن چنہپ ےکس



 

 

رکےت وہ؟ افر مہ ےس ہی ابت یھب ذرک یک یئگ ےہ ہک تنج ےک اکی انکرے ےس دفرسے انکرے کت اچسیل اسؽ یک اسمتف ےہ 

اگ ہک ںیم اسوتں ںیم ےس افر تنج رپ اکی ااسی دؿ آےئ اگ ہک فہ ولوگں ےک رش یک فہج ےس رھبی وہیئ وہ یگ، افر وت ےن ےھجم داھکی وہ

اسوتاں وہ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت امہرا اھکان  ااےئ دروتخں ےک وتپں ےک افر ھچک ہن اھت۔ اہیں کت ہک امہری 

دعس نب امکل  ابںیھچ زیمخ وہ ںیئگ۔ ےھجم اکی اچدر یلم ےسج اھپڑ رک ںیم ےن دف ڑکٹے ےیک اکی ڑکٹے اک ہت دنب انب ا افر اکی ڑکٹے اک

  ےہ ہک وج رہشفں ںیم ےس یسک رہش اک احمک ہن وہ افر ںیم اہلل یک انپہ اماتگن
 
 ت ب
ہ

 

ت

 وہں اس ےن ہت دنب انب ا افر آج مہ ںیم ےس وکیئ ااسی آدیم 

 ریہ افر وبنت اک ابت یک ہک ںیم اےنپ آپ وک ڑبا وھجمسں افر اہلل اعتیل ےک اہں وھچاٹ اھجمس اجؤں ویکہکن یسک یبن یک وبنت یھب ہشیمہ ںیہن

رے ارث یھب اجات راہ اہیں کت ہک اس اک آرخاکر ااجنؾ ہی وہا ہک فہ تنطلس ابتہ وہیئگ افر  م رقنعبی اؿ احومکں اک رجتہب رکف ےگ ہک وج امہ

 دعب ںیم آںیئ ےگ۔

  ہنعابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، رضحت اخدل نب ریمع دعفی ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2939    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، ح٤یس ب٩ ہًل٢، خاٟس ب٩ ٤ًْر، حرضت خاٟس ب٩ و ٟیساسحاٚ ب٩ ٤ًز ب٩ س٠یم،  :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ح٤َُِیُس ب٩ُِ صًَٔل٢ٕ  ٔ َحسَّ ٤َُِِْٟٔرة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا ُس٠َامِیَ ُٙ ب٩ُِ ٤ًََُز ب٩ِٔ َس٠ٔیٕم َحسَّ ثَىٔی إِٔسَح ِس أَِزَرَک  و َحسَّ َٗ ٕ َو َخأٟٔس ب٩ِٔ ٤ًَُِْر

ا٢َ َخَلَب  َٗ َة  َِٟحاص٠ٔٔیَّ ََٓذََکَ ٧َِحَو َحٔسیٔث َطِیَباَ٪  ا ةٔ  َِٟبَِصَ ًَلَی ا َُزَِواَ٪ َوکَاَ٪ أ٣َّْٔرا   ًُتَِبُة ب٩ُِ 

ااحسؼ نب رمع نب طیلس، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، اخدل نب ریمع، رضحت اخدل نب ف دیل ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن زامہن اجتیلہ 

 

ئ 

 

ب

  ہک ہبتع نب زغفاؿ ےن اکی ہبطخ د ا ہکبج فہ رصبہ رپ احمک رقمر ےھت )افر رھپ اس ےک دعب( اپ ا اھت۔ اخدل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام 
 
ب ہ 

 ابیشین یک رفاتی یک رطح رفاتی ذرک یک۔

 ااحسؼ نب رمع نب طیلس، امیلسؿ نب ریغمہ، دیمح نب الہؽ، اخدل نب ریمع، رضحت اخدل نب ف دیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2940    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٩ ٤ًْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابو َکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، وٛیٍ، َقہ ب٩ خاٟس، ح٤یس ب٩ ہًل٢، حرضت خاٟس ب :  راوی

٩ًَِ ح٤َُِیٔس ب٩ِٔ صًَٔل٢ٕ  َة ب٩ِٔ َخأٟٕس  ٩ًَِ َُقَّ  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ا٢َ  و َحسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ َخأٟسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُِْر

ٍَ َس  ٔ ِس َرأَیُِتىٔی َساب َ٘ َٟ وَُّل  ُ٘ َُزَِواَ٪ َي ُت ًُتَِبَة ب٩َِ  ٌِ ُٚ َس٤ٔ ا٨َ٣ُا إَّٔلَّ َوَر ٌَ َ ٥َ ٣َا ك ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٕة ٣َ ٌَ ِب

٨َُٗا َحِت أَِطَسا َّی ََقٔ ُِٟحِب٠َةٔ َحً  ا

اوب رکبی دمحم نب العء، فعیک، رقہ نب اخدل، دیمح نب الہؽ، رضحت اخدل نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ہبتع 

زغفاؿ ےس انس فہ ےتہک ںیہ ہک ےھجم ایک داتھکی ےہ ںیم وت اؿ اسوتں ںیم ےس اسوتاں وہں ہک وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےھت  نب

ت لہ درتخ ےک وتپں ےک افر ھچک ہن اھت اہیں کت ہک امہری ابںیھچ زیمخ وہ ںیئگ۔
د
 افر امہرے اپس اھکےن ےک ےیل  ااےئ 

 ء، فعیک، رقہ نب اخدل، دیمح نب الہؽ، رضحت اخدل نب ریمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوب رکبی دمحم نب الع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2941    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِزَ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ا٢َ َحسَّ َٗ اُٟوا َیا َرُسو٢َ اہللٔ ص١َِ َة  َٗ

اُٟ  َٗ َِٟیَشِت فٔی َسَحابَٕة  ضَْٔرةٔ  ٤ِٔص فٔی اٟوَّ وَ٪ فٔی ُرِؤیَةٔ اٟظَّ ارُّ ـَ ا٢َ َص١ِ ُت َٗ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  وَ٪ فٔی ٧ََزی َرب٨ََّا یَِو٦َ ا ارُّ ـَ َض١ِ ُت َٓ ا٢َ  َٗ وا ََّل 

 َٗ َِٟیَص فٔی َسَحابَٕة  َِٟبِسرٔ  ِی٠ََة ا َٟ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ وَ٪ ُرِؤیَةٔ ا ارُّ ـَ ٤َا ُت َٛ وَ٪ فٔی ُرِؤیَةٔ َرب٥ُِِّٜ إَّٔلَّ  ارُّ ـَ ٔسی بَٔیٔسظٔ ََّل ُت ِٔ َّٟٔذی َن َوا َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا ََّل 

 ِ ِجَک َوأَُسرخِّ ٣َِک َوأَُسوِِّزَک َوأَُزوِّ ٥ِ أَُِکٔ َٟ ١ُِٓ أَ و٢ُ أَِی  ُ٘ َی َٓ ِبَس  ٌَ ِٟ َی٠َِقی ا َٓ ا٢َ  َٗ َِٟدِی١َ َوافٔی ُرِؤیَةٔ أََحٔسص٤َٔا  ََٟک ا ِْلٔب١َٔ َوأََذِرَک  

ِّی أَِنَشاَک  إٔن َٓ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ ََّل  ُ٘ َی َٓ ََّک ٣ًَُلقٔیَّ  َو٨ِ٨ََت أ٧َ َٓ و٢ُ أَ ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ بَلَی  ُ٘ َی َٓ  ٍُ انَٔی َتزِأَُض َوَتزِبَ ٤َا َنٔشیَتىٔی ث٥َُّ ی٠ََِقی اٟثَّ َٛ  

ِجَک َو  ٣َِک َوأَُسوِِّزَک َوأَُزوِّ ٥ِ أَُِکٔ َٟ ١ُِٓ أَ و٢ُ أَِی  ُ٘ َی و٢ُ بَلَی أَِی َربِّ َٓ ُ٘ َی َٓ  ٍُ َِٟدِی١َ َواِْلٔب١َٔ َوأََذِرَک َتزِأَُض َوَتزِبَ ََٟک ا  ِ أَُسرخِّ

أَٟث  ٤َا َنٔشیَتىٔی ث٥َُّ َی٠َِقی اٟثَّ َٛ ِّی أَِنَشاَک  إٔن َٓ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ ََّل  ُ٘ َی َٓ ََّک ٣ًَُلقٔیَّ  َو٨ِ٨ََت أ٧َ َٓ و٢ُ أَ ُ٘ َی یَ َٓ َٓ َٔک  ُط ٣ِٔث١َ ذَٟ َٟ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ و٢ُ یَا   ُ٘

و٢ُ  ُ٘ َی َٓ  ََ ٕ ٣َا اِسَتَلا ُت َویُِثىٔی بَٔدِْر ِٗ َٜٔتابَٔک َوبٔزُُس٠َٔک َوَػ٠َِّیُت َوُػ٤ُِت َوَتَؼسَّ ٔ ا٢َ ث٥َُّ َربِّ آ٨ِ٣َُت بَٔک َوب َٗ َصاص٨َُا إّٔذا 

َّٟٔذی يَ  ٔشطٔ ٩ِ٣َ َذا ا ِٔ ُ فٔی َن
رکَّ َٔ ٠َِیَک َوَیَت ًَ ُث َطاصَٔس٧َا  ٌَ ُط اِْلَ٪ ٧َِب َٟ ا٢ُ  َ٘ َِٟح٤ٔطٔ ُي دٔٔذظٔ َو َٔ ٔ ا٢ُ ٟ َ٘ ًَلَی ٓٔیطٔ َويُ َُٓیِدَت٥ُ  ًَلَیَّ  ِظَضُس 



 

 

 َ٨٤ُِٟ ٔشطٔ َوَذَٟٔک ا ِٔ ٔذَر ٩ِ٣ٔ َن ٌِ ٠٤َٔطٔ َوَذَٟٔک ُٟٔی ٌَ َِٟح٤ُُط َؤًَوا٣ُُط بٔ َٓدُٔذُظ َو  ُٙ َٓت٨َِٔل َّٟٔذی َيِشَدُم َؤًَوا٣ٔطٔ ا٧ِٔلقٔی  ُٙ َوَذَٟٔک ا ٔ آ

٠َِیطٔ  ًَ  اہللُ 

رمع، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل مہنع  دمحم نب ایب

ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ! ایک مہ اےنپ رب وک  ماتم ےک دؿ دںیھکی ےگ؟ آپ ےن رفام ا ایک ںیہمت دفرہپ ےک فتق ںیم ہکبج 

ںیم وکیئ تقشم وہیت ےہ؟ احصہب رکاؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رعض ایک ںیہن! آپ ےن رفام ا ایک وکیئ ابدؽ ہن وہ  ارج ےک دےنھکی 

ںیہمت وچدوہںی رات ےک اچدن ےک دےنھکی ںیم ہکبج ابدؽ ہن وہں وکیئ تقشم وہیت ےہ؟ مسق ےہ اس ذات سج ےک ہضبق دقرت ںیم 

 اجحب ںیہن وہاگ  ااےئ اس ےک ہک ک ان ںیہمت  ارج افر اچدن ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک  م ولوگں وک اےنپ رب ےک دےنھکی ںیم یسک مسق اک

ےس یسک اکی ےک دےنھکی ںیم اجحب وہات ےہ آپ ےن رفام ا رھپ اس ےک دعب اہلل اےنپ دنبفں ےس الماقت رکے اگ افر رفامےئ اگ اے 

 ا افر ریتے ےیلوھگڑے افر افٹن  رخس ںیہن ےئک الفں ایک ںیم ےن ےھجت زعت ںیہن دی افر ےھجت رسدار ںیہن انب ا افر ےھجت وجڑا ںیہن انب

افر ایک ںیم ےن ےھجت ر اتس افر آراؾ یک احتل ںیم ںیہن وھچڑا افر وت اؿ ےس وچاھتیئ ہصح اتیل اھت فہ رعض رکے اگ  ی اہں اے 

 رھپ اہلل زعفلج رفامےئ اگ رپفرداگر اہلل زعفلج رفامےئ اگ ایک وت امگؿ رکات اھت ہک وت ےھجم ےس الماقت رکے اگ فہ رعض رکے اگ ںیہن

ہک ںیم ےھجت الھب داتی وہں سج رطح ہک وت ےن ےھجم الھب د ا اھت رھپ اہلل ریتے ےس الماقت رکے اگ افر اہلل اےس یھب ایس رطح ےس 

ز زپیھ افر رفامےئ اگ فہ رعض رکے اگ اے رپفرداگر ںیم ھجت رپ افر ریتی اتکوبں رپ افر ریتے ر اولں رپ اامیؿ ال ا افر ںیم ےن امن

ںیم ےن رفزہ راھک افر ںیم ےن دصہق فریخات ایک اس ےس سج دقر وہ ےکس یگ فہ اینپ یکین یک رعتفی رکے اگ رھپ اہلل اعتیل رفامےئ اگ 

 
 خ
 ھب ئ

ت

ے ےھجت ایھب ریتی ویکینں اک ہتپ لچ اجےئ اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ اےس اہک اجےئ اگ ہک مہ ایھب ریتے الخػ وگاہ 

 

ی

ںیہ فہ اےنپ دؽ ںیم وغر فرکف رکے اگ ہک وکؿ ےہ وج ریمے الخػ وگایہ دے رھپ اس ےک ہنم رپ رہم اگل دی اجےئ یگ افر اس یک راؿ 

وگتش ڈہویں ےس اہک اجےئ اگ وبول رھپ اس یک رگ افر اس اک وگتش افر اس یک ڈہ اں اس ےک اامعؽ یک وگایہ دےتی وہےئ وبںیل ےگ 

اگ ہک یسک بخ  یک رطػ ےس وکیئ ذعر اقمئ ہن وہ ےکس اگ افر ہی انمقف آدیم وہاگ افر اس رپ اہلل اعتیل اینپ افر ہی بس اس فہج ےس وہ

 انرایگض اک ااہظر رفامےئ اگ۔

 دمحم نب ایب رمع، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2942    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

سا٤ٟٜتب، ٓـی١، طٌيی، ابوبرک ب٩ نرض ب٩ ابی نرض، ابونرض، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ًبیساہلل، سٔیا٪ ثوری، ًبی :  راوی

 حرضت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث٨ََا ًُب أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ثَىٔی أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ا٨َّٟرِضٔ ب٩ِٔ أَبٔی ا٨َّٟرِضٔ َحسَّ َیاَ٪ َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ِیُس اہللٔ اِِلَِطَحعٔیُّ 

 ِٟ ٩ًَِ ًُبَِیٕس ا ِورٔیِّ  ٠ًََِیطٔ اٟثَّ َّی اہللُ  ٨َّا ٨ًَِٔس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِی١ٕ  ـَ ُٓ  ٩ًَِ َوَس٥ََّ٠  ٤ُِٜتٔٔب 

بِ  ٌَ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ٣َُداكََبةٔ ا َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اہللُ َوَرُسوُٟطُ أَ ا٢َ  َٗ ا٢َ َص١ِ َتِسُروَ٪ ٥٣َّٔ أَِؿَحُک  َ٘ َٓ ٔحَک  ـَ َٓ ٥ِ َٟ و٢ُ یَا َربِّ أَ ُ٘ ٔس َربَّطُ َي

ا٢َ  َٗ ٔسی إَّٔلَّ َطاصّٔسا ٣ٔىِّی  ِٔ ًَلَی َن  ُ ِّی ََّل أُٔجیز إٔن َٓ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ بَلَی  ُ٘ ا٢َ َي َٗ  ٥ٔ٠ِ َِٟیِو٦َ تُحٔزِنٔی ٩ِ٣ٔ اٟوُّ ٔشَک ا ِٔ فَی ب٨َٔ َٛ و٢ُ  ُ٘ َی َٓ

 َٗ ِٟکَاتٔبَْٔن ُطُضوّزا  ٔ ا ا٦ ٠َِیَک َطضٔیّسا َوبٔاِلرٔکَ ا٢َ ث٥َُّ ًَ َٗ ٤ًَِأٟطٔ  َ ُٙ بٔأ َٓت٨َِٔل ا٢َ  َٗ ا٢ُ ِٔلَِرکَا٧ٔطٔ ا٧ِٔلقٔی  َ٘ ُی َٓ ًَلَی ٓٔیطٔ  ُیِدَت٥ُ  َٓ ا٢َ 

٨ُِت أ٧َُأؿ١ُ  ُٛ  َّ٩ُٜ٨ِ ٌَ َٓ ا  ّ٘ ّسا َل٩َُّٜ َوُسِح ٌِ و٢ُ بُ ُ٘ َی َٓ ا٢َ  َٗ ِٟکًََل٦ٔ  َّی بَِی٨َُط َوبََِْن ا  یَُدل

، لیضف، یبعش، رضحت اسن نب امکل ریض اہلل اوبرکب نب رضن نب ایب رضن، اوبرضن، اہمش نب اق ت 

 

مکی
ل

مس، دیبع اہلل، ایفسؿ وثری، دیبعا

 اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےسنہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس

رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ایک اہلل افر اس اک  ےن رفام ا ایک  م اجےتن وہ ہک ںیم سک فہج ےس اسنہ وہں

ر اؽ یہ ز ادہ رتہب اجےتن ںیہ آپ ےن رفام ا م دنبے یک اس ابت ےس اسنہ وہں ہک وج فہ اےنپ رب ےس رکے اگ فہ دنبہ رعض 

ملس ےن رفام ا اہلل رفامےئ اگ اہں آپ یلص اہلل ہیلع فملس رکے اگ اے رپفرداگر ایک وت ےن ےھجم ملظ ےس انپہ ںیہن دی آپ یلص اہلل ہیلع ف

 ےن رفام ا رھپ دنبہ رعض رکے اگ ںیم اےنپ افرپ اینپ ذات ےک العفہ یسک یک وگایہ وک اجزئ ںیہن اتھجمس آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا

 یک وگایہ افکتی رک اجےئ یگ آپ ےن رفام ا رھپ رھپ اہلل رفامےئ اگ ہک آج ےک دؿ ریتے افرپ ریتی یہ ذات یک وگیہ افر رکاام اکنیبت

ااء وک اہک اجےئ اگ ہک وبںیل آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےک 

 

ض
ع
اس دنبے ےک ہنم رپ رہم اگل دی اجےئ یگ افر اس ےک درگی ا

ااء ےس

 

ض
ع
ااء اس ےک اسرے اامعؽ ایبؿ رکںی ےگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رھپ دنبہ اےنپ ا

 

ض
ع
 ےہک اگ دفر وہ اجؤ ولچ دفر وہ اجؤ ا

 ںیم اہمتری رطػ ےس یہ وت ڑگھجا رک راہ اھت۔

، لیضف، یبعش، رضحت اسن نب امکل  :  رافی ت 

 

مکی
ل

اوبرکب نب رضن نب ایب رضن، اوبرضن، اہمش نب اقمس، دیبعاہلل، ایفسؿ وثری، دیبعا

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم



 

 

     2943    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی اہلل تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ، اب٩ زرًہ، حرضت ابوہزیزہ رض :  راوی

٩ًَِ أَبٔی ُز   َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ِی١ٕ  ـَ ُٓ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًََة  ِر

١ِ رٔ ٌَ ٥َ ا٠َُّٟض٥َّ اِج ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُٗوّتاَرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٕس  َٚ آ٢ٔ ٣َُح٤َّ  ِز

زریہ نب رحب، دمحم نب لیضف، امعرہ نب اقعقع، انب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل 

 ہیلع فملس اینراشد رفام ا اے اہلل دمحم یک آؽ وک ردقر افکتی رزؼ اطع رفام۔

 رہ نب اقعقع، انب زرہع، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، دمحم نب لیضف، امع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2944    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہْر ب٩ رحب، ابوَکیب، وٛیٍ، ا٤ًع، ٤ًارہ اب٩ ٌٗ٘اَ، ابی ، زرًہ حرضت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕب َوأَبُو َُکَ  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة و َحسَّ ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی اُٟوا َحسَّ َٗ یِٕب 

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ا٠َّٟ  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َة  ًَ ٩ًَِ أَبٔی ُزِر  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ُٗوّتا ب٩ِٔ ا ٕس  َٚ آ٢ٔ ٣َُح٤َّ ١ِ رِٔز ٌَ ُض٥َّ اِج

ِٚ  َوفٔی رَٔوایَةٔ   ٤ًَِزٕو ا٠َُّٟض٥َّ اِرُز

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، اشمع، امعرہ انب اقعقع، ایب ، زرہع رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل 

ے رمعف یک رفاتی ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اہلل دمحم یک آؽ وک ردقر افکتی رزؼ اطع رفام د

 ےہ۔
َ
 ِرْزؼ
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

َْل یک اجبےئ ا
ع
ْ
د 

 ا
َ
ّم
ُ
ه

َ
ّ لل

 ںیم ا

اوبرکب نب ایب ہبیش، رمعف اندق، زریہ نب رحب، اوبرکبی، فعیک، اشمع، امعرہ انب اقعقع، ایب ، زرہع رضحت اوبرہریہ ریض  :  رافی

 اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2945    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوسٌیس اطخ، ابواسا٣ہ، ا٤ًع، حرضت ٤ًارہ ب٩ ٌٗ٘اَ :  راوی

 َ ٌٔیٕس اِِل ث٨ََاظ أَبُو َس َٔ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َو و َحسَّ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُاَرَة ب٩ِٔ ا ٤ًََِع َذََکَ  َ ُت اِِل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ا٢َ َطخُّ َحسَّ َٗ

ا ّٓ ا َٔ َٛ 

اوبدیعس اجش، اوبااسہم، اشمع، رضحت امعرہ نب اقعقع ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ افر اس رفاتی ںیم آپ یلص اہلل 

ا اک ظفل رفام ا ےہ۔ ً

 

ا یک اجبےئَکفَااف ً

 

 ہیلع فملس ےن وُقي

 اوبدیعس اجش، اوبااسہم، اشمع، رضحت امعرہ نب اقعقع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمدفونں وخفنں ےک درایمین فہفق 

     2946    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ُٙ أَِخبََر٧َا  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٕب َوإِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  ث٨ََا َجزٔیْز  ا٢َ ُزَصِْْر َحسَّ َٗ و 

٤َِٟٔسی٨ََة ٩ِ٣ٔ  ٔس٦َ ا َٗ ٥َ ٨ِ٣ُُذ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟت ٣َا َطب ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ا  اِِلَِسَوزٔ  ًّ ََٟیا٢ٕ تَٔبا ٕ ثًََلَث  ا٦ٔ بُزٓ ٌَ َ ك

ُٗبَٔف  َّی   َحً

 نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، وصنمر، اربامیہ، ا اد، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ےس آؽ دمحم زریہ

دمہنی ونمرہ آےئ یھبک یھب اگلاتر نیت راںیت وہیگں یک رفیٹ ےس ٹیپ رھب رک اھکان ںیہن اھک ا اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس 

 رفام ےئگ۔افین داین ےس رتصخ 

 زریہ نب رحب، ااحسؼ نب اربامیہ، وصنمر، اربامیہ، ا اد، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2947    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اسحٙ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ابزاہی٥، اسوز،  :  راوی

 سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو  ٩ًَِ َحسَّ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ إِٔسَح َٗ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  یِٕب َوإِٔسَح أَبُو َُکَ

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َِٟت ٣َا َطب ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٥َ اِِل َّ٠  ٔ ا ٩ِ٣ٔ ُخِبز ًّ ثًََلثََة أَیَّا٦ٕ تَٔبا

َّی ٣ََضی َٟٔشبٔی٠ٔطٔ  ٕ َحً  بُزٓ

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، ااحسؼ ، اوباعمفہی، اشمع، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ، ا اد، دیسہ اعہشئ ریض اہلل

 یھب اگلاتر نیت دؿ کت دنگؾ یک رفیٹ ےس ریس ںیہن وہےئ اہیں کت اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھبک

 ہک آپ اس افین داین ےس رتلح رفام ےئگ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ااحسؼ نب اربامیہ، اقحس، اوباعمفہی، اشمع، ریض اہلل اعتٰیل ہنع اربامیہ، ا اد، دیسہ اعہشئ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2948    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، سیسہ ًائظہ رضی ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہا

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ُت  َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح

ِبَس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩َِ یَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٣ٔ ًَ َّی اہللُ  ٕس َػل ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َِٟت ٣َا َطب ا َٗ ََّضا  ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اِِلَِسَوز ُث  ٔ زٔیَس یَُحسِّ ٩ِ ُخِبز

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ُٗبَٔف َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َّی  ِْٔن َحً ٌَ ٕ َیِو٣َِْٔن ٣ُتََتابٔ ٌْٔر  َط

اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب سیدی، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آؽ  دمحم نب ینثم، دمحم نب

 دمحم یھبک اگلاتر دف دؿ وج یک رفیٹ ےس ریس ںیہن وہےئ اہیں کت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اس افین داین ےس رتلح رفام ےئگ۔

  اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، دبعارلنمح نب سیدی، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنعدمحم نب ینثم، دمحم نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2949    حسیث                               سو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِبٔس اٟ ًَ  ٩ًَِ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍَ َحسَّ ٔ َِٟت ٣َا َطب ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ًَابٕٔص  زَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ 

َٚ ثًََلٕث  ِو َٓ  ٕ ٔ بُزٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٕس َػل  آ٢ُ ٣َُح٤َّ

 رفاتی ےہ ہک آؽ دمحم اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس

 یھبک یھب نیت دؿ ےس ز ادہ دنگؾ یک رفیٹ ےس ریس ںیہن وہےئ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، دبعارلنمح انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2950    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٨ہاابوبرک ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ہظا٦ ب٩ ْعوہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ً :  راوی

 َٟ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ُؽ ب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ث٨ََا َح ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٍَ آ٢ُ َحسَّ ٔ ًَائَٔظُة ٣َا َطب ِت 

َّی ٣ََضی َٟٔشبٔی٠ٔطٔ  ِٟبُرِّ ثًََلثّا َحً ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ ُخِبز َّی اہللُ  ٕس َػل  ٣َُح٤َّ

دؿ اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع رفامیت ںیہ ہک آؽ دمحم نیت 

 کت اگلاتر دنگؾ یک رفیٹ ےس ریس ںیہن وہےئ اہیں کت ہک اس افین داین ےس رتلح رفام ےئگ۔

 نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، صفح نب ایغث، اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2951    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، وٛیٍ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی



 

 

َِٟت ٣َ  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  ٩ًَِ ُْعِ ٩ًَِ صًَٔل٢ٔ ب٩ِٔ ح٤َُِیٕس   ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ِٔش  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٕس َػ َحسَّ ٍَ آ٢ُ ٣َُح٤َّ ٔ َّی اہللُ ا َطب ل

ٕ إَّٔلَّ َوأََحُسص٤َُا َت٤ِزْ  ٔ بُزٓ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٣َِْٔن ٩ِ٣ٔ ُخِبز

اوبرکبی، فعیک، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آؽ دمحم دف دونں کت دنگؾ یک 

 یہ وہیت یھت۔ رفیٹ ےس ریس ںیہن وہےئ  ااےئ اس ےک ہک رصػ اکی وجھکر

 اوبرکبی، فعیک، صفح نب ایغث، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2952    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، یحٌی ب٩ ی٤ا٪، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 َ ث ا٢َ َویَِحٌَی ب٩ُِ ی٤ََإ٪ َحسَّ َٗ  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨ََا  ًَائَٔظَة َحسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ ٨َا 

٤ِ٨ََُُٟٜث َطِضّزا ٣َا َنِشَتِوُٗٔس ب٨َٔإر إِٔ٪ صَُو إَّٔلَّ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٕس َػل ٨َّا آ٢َ ٣َُح٤َّ ُٛ َِٟت إِٔ٪  ا ٤َِٟاُئ َٗ ٤ِزُ َوا   اٟتَّ

نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ آؽ دمحم اک ہی احؽ اھت ہک رمعف اندق، دبعہ نب امیلسؿ، ییحی نب امیؿ، اشہؾ 

 رھب کت آگ ںیہن ہ یت یھت ہکلب رصػ وجھکر افر اپین رپ یہ زگر رسب وہیت یھت۔ ہنیہم ہنیہم امہرے اہں

 اہلل اعتٰیل اہنعرمعف اندق، دبعہ نب امیلسؿ، ییحی نب امیؿ، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2953    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی طیبہ، ابوَکیب، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ْر، حرضت ہظا٦ ب٩ ْعوةابوبرک ب٩ اب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٕ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َواب٩ُِ ٤َُ٧ِْر اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ٨َّا و َحسَّ ُٛ َوَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ إِٔ٪   ب٩ِٔ ُْعِ

٥َِٟ یَِذَُکِ  ٤ِ٨َُُٜث َو َحِی٥ُ َٟ ٕ إَّٔلَّ أَِ٪ َیأِتَٔی٨َا ا٠ُّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر یِٕب فٔی َحٔسیثٔطٔ  ٕس َوَزاَز أَبُو َُکَ  آ٢َ ٣َُح٤َّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، انب ریمن، رضحت اشہؾ نب رعفة ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ نکیل اس 



 

 

اوبرکبی ےن اینپ رفاتی ںیم ہی ز ادیت ایبؿ یک ےہ ہک انب ریمن ےس رفاتی ےہ ہک  ااےئ  رفاتی ںیم آؽ دمحم اک ذرک ںیہن ےہ افر

 اس ےک ہک ںیہک ےس امہرے ےئل وگتش آاجات۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، انب ریمن، رضحت اشہؾ نب رعفة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم
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 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء ب٩ َکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أَ  َٟ َحسَّ ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  یِٕب َحسَّ ًَلٔئ ب٩ِٔ َُکَ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ َِّی َرُسو٢ُ بُو َُکَ ِت تُُوف

بٕٔس إَّٔلَّ َطرِطُ َط  َٛ ِّی ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ َیأِک٠ُُُط ذُو  ٥َ َو٣َا فٔی َرف ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ک٠ُِٔتطُ اہللٔ َػل َٓ ًَلَیَّ  َّی كَا٢َ  أَک٠َُِت ٨ِ٣ُٔط َحً َٓ ٕ لٔی  ٖٓ ٕ فٔی َر ٌْٔر

ىٔیَ  َٔ َٓ 

اوبرکبی دمحم نب العء نب رکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک 

ےن ےک ےیل افر ھچک ںیہن اھت ںیم ایس ربنت ںیم تہب دونں کت اھکیت فافت وہیئ وت ریمے ربنت ںیم  ااےئ وھتڑے ےس وج ےک اھک

 ریہ ںیم ےن اس ربنت وک اناپ وت اس ںیم ےس وج متخ وہ ےئگ۔

 اوبرکبی دمحم نب العء نب رکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٰی ٨ًہایحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، یزیس ب٩ رو٣ا٪، ْعوہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌال :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ ُرو٣َاَ٪  ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحاز٦ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ََّضا کَا٧َِت َحسَّ ًَائَٔظَة أ٧َ  ٩ًَِ َوَة  ُْعِ

ِٟضًَٔل٢ٔ ث٥َُّ  ٔلَی ا ٨ِ٨َُوزُ إ َٟ ٨َّا  ُٛ و٢ُ َواہللٔ یَا اب٩َِ أُِخًٔی إِٔ٪  ُ٘ ِٟضًَٔل٢ٔ ثًََلثََة أَص٠َّٕٔة فٔی َطِضَزی٩ِٔ َو٣َا أُوَٗٔس فٔی أَبَِیأت َرُسو٢ٔ َت ِٟضًَٔل٢ٔ ث٥َُّ ا ا

َِٟت اِِلَِسَوَزأ٪ اٟتَّ  ا َٗ یُِّظ٥ُِٜ  ٌَ ٤َا کَاَ٪ ُي َٓ ُة  َٟ ٠ُُِٗت یَا َخا ا٢َ  َٗ ٥َ ٧َاْر  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َّطُ اہللٔ َػل ٤َِٟاُئ إَّٔلَّ أ٧َ ِس کَاَ٪ َٟٔزُسو٢ٔ  ٤ِزُ َوا َٗ



 

 

ٔلَی َر  کَا٧ُوا یُزِٔس٠ُوَ٪ إ َٓ ُض٥ِ ٨َ٣َائُٔح  َٟ ٥َ ٔجَْراْ٪ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ َوکَا٧َِت  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اہللٔ َػل ًَ َّی اہللُ  ُسو٢ٔ اہللٔ َػل

َیِش٘ٔی٨َاظُ  َٓ َِٟبا٧َٔضا   ٩ِ٣ٔ أَ

ایب احزؾ، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ رفامیت ںیھت اہلل یک مسق ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب 

 ے مہ اکی اچدن دےتھکی رھپ دفرسا اچدن دےتھکی رھپ رسیتا اچدن دےتھکی وت ونیہمں ںیم نیت اچدن دھکی ےتیل ےھت افر ر اؽ 
ج
ئ 

 

ت ب
 ھ
ت

اہلل اے ریمے 

ںیم آگ ںیہن ہ یت یھت رضحت رعفہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اخہل رھپ آپ یسک رطح  یلص اہلل ہیلع فملس ےک رھگفں

 زدنیگ زگارںیت ںیھت دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رفام ا وجھکر افر اپین ےک اسھت  ااےئ اس ےک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس

ونر ےھت فہ ولگ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک رطػ اؿ اجونرفں اک دفدھ ےک ھچک ااصنری اسمہےئ ےھت افر اؿ ےک دفدھ فاےل اج

 جیھب دےتی ےھت وتہ دفدھ آپ ںیمہ الپ دےتی ےھت۔

 ییحی نب ییحی، دبعازعلسی نب ایب احزؾ، سیدی نب رفامؿ، رعفہ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یس، اب٩ وہب، ابوػرخ، اب٩ ابوكاہز اح٤س، ًبساہلل ب٩ وہب، ابوػرخ، یزیس ب٩ ًبساہلل ٗشیم، ہارو٪ ب٩ سٌ :  راوی

 ٗشیم، ْعوہ ب٩ زبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ًَِبسٔ  ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َػرِخٕ  ًَ ٔ أَِح٤َُس أَِخبََر٧َا  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ َ  َحسَّ ث َُٗشِیٕم ح و َحسَّ ىٔی َصاُروُ٪ اہللٔ ب٩ِٔ 

ًَائَٔظ   ٩ًَِ  ٔ َوَة ب٩ِٔ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ ُْعِ َُٗشِیٕم  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی أَبُو َػرِخٕ  ٌٔیٕس َحسَّ ٠ًََِیطٔ ب٩ُِ َس َّی اہللُ  َة َزِؤد ا٨َّٟٔيیِّ َػل

٠ًََِیطٔ َو  َّی اہللُ  ِس ٣َاَت َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٟ َِٟت  ا َٗ  ٥َ ٕ َوَزیِٕت فٔی یَِو٦ٕ َواحٕٔس ٣َزََّتِْٔن َوَس٠َّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ُخِبز ٔ  َس٥ََّ٠ َو٣َا َطب

سب ط، رعفہ نب زریب ریض اہلل 
ق
سب ط، اہرفؿ نب دیعس، انب فبہ، اوبرخص، انب 

ق
اوباطرہ ادمح، دبعاہلل نب فبہ، اوبرخص، سیدی نب دبعاہلل 

ہلل ہیلع فملس یک زفہج رہطمہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اعتٰیل ہنع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ر اؽ اہلل یلص ا

 فافت اپ ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی دؿ ںیم دف رمہتب رفیٹ افر زوتیؿ اک ا ل کت ریس وہ رک ںیہن اھکےئ۔

سب ط، اہرفؿ نب :  رافی
ق
سب ط، رعفہ نب زریب  اوباطرہ ادمح، دبعاہلل نب فبہ، اوبرخص، سیدی نب دبعاہلل 

ق
دیعس، انب فبہ، اوبرخص، انب 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یحٌی ب٩ یحٌی،زاؤز ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣کی ، ٨٣ؼور، ا٦ ٨٣ؼور، حرضت ًائظہ. سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، زاؤز ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤، ًلاء، ٨٣ؼور ب٩ ًبساٟزح٩٤، ػٔیہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا

ث٨ََا یَِحٌَی بِ  ًَائَٔظَة ح وَحسَّ  ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  اُر  لَّ ٌَ ِٟ ِّیُّ ا ٤َِٟک ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٌٔیُس  ٩ُ یَِحٌَی أَِخبََر٧َا َزاُوزُ ب٩ُِ  ث٨ََا َس َحسَّ

ًَِبٔس اٟزَّحِ  ثَىٔی ٨ِ٣َُؼوُر ب٩ُِ  اُر َحسَّ لَّ ٌَ ِٟ ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ث٨ََا َزاُوزُ ب٩ُِ  ًَائَٔظَة ب٩ُِ ٨ِ٣َُؼوٕر َحسَّ  ٩ًَِ َة  ٔٔیَّ طٔ َػ ٩ًَِ أ٣ُِّ َِٟحَحٔيیُّ  ٩ٔ٤َ ا

 ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٍَ ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ اِِلَِسَوَزی٩ِٔ اٟتَّ ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ حَْٔن َطب َّی اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َِٟت تُُوف ا  ٤َائٔ َٗ

 نب وصنمر، داؤد نب دبعارلنمح، اطعء، وصنمر نب ییحی نب ییحی،داٗفد نب دبعارلنمح یکم ، وصنمر، اؾ وصنمر، رضحت اعہشئ۔ دیعس

دبعارلنمح، ہیفص، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئ وت اس فتق احصہب 

 رکاؾ وجھکر افر اپین ےس یہ ریس وہےت ےھت ۔

وصنمر، اؾ وصنمر، رضحت اعہشئ۔ دیعس نب وصنمر، داؤد نب دبعارلنمح، اطعء، وصنمر  ییحی نب ییحی،داؤد نب دبعارلامحؿ یکم ، :  رافی

 نب دبعارلنمح، ہیفص، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور ب٩ ػٔیہ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

یَ  ِٔ ٩ًَِ ُس ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ َِّی َحسَّ َِٟت تُُوف ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ َة  ٔٔیَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ ب٩ِٔ َػ اَ٪ 

 ٔ ٤ِز ٤َِٟأئ َواٟتَّ ٨َا ٩ِ٣ٔ اِِلَِسَوَزی٩ِٔ ا ٌِ ٔ ِس َطب َٗ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس  دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر نب ہیفص، دیسہ اعہشئ ریض اہلل

 فافت اپ ےئگ افر مہ اپین افر وجھکر ےس یہ ریس وہےت ےھت۔

 دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر نب ہیفص، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ابو َکیب، اطحعی، نَص ب٩ ًلی، ابواح٤س، سٔیا٪، حرضت سٔیا٪ :  راوی

یِٕب َحسَّ  ث٨ََا أَبُو َُکَ َیاَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ و َحسَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ص٤َُا  ث٨ََا أَبُو أَِح٤ََس لِٔکَ ًَلٓٔیٕ َحسَّ ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ََُِْر أَ٪َّ ث٨ََا اِِلَِطَحعٔیُّ ح و َحسَّ  ٔ از

٨َا ٩ِ٣ٔ اِِلَِسَوَزی٩ِٔ  ٌِ ٔ َیاَ٪ َو٣َا َطب ِٔ ٩ًَِ ُس  فٔی َحٔسیثٔض٤َٔا 

، رضحت ایفسں ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اؿ اوب رکبی، ایعجش، رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ

 دفونں رفا ات ںیم ےہ ہک اؿ دفونں زیچفں ینعی وجھکر افر اپین ےس یھب ریس ںیہن وہےت ےھت۔

 اوب رکبی، ایعجش، رصن نب یلع، اوبادمح، ایفسؿ، رضحت ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2960    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًباز، اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪، یزیس اب٩ ٛیشا٪، ابی حاز٦، حرضت ابو :  راوی

٩ًَِ َیزٔیَس َو  زَارٔیَّ  َٔ ِٟ ٨َٔیأ٪ ا ٌِ ث٨ََا ٣َزَِواُ٪ َي اََّل َحسَّ َٗ ًَبَّازٕ َواب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز  ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی َحاز٦ٕٔ  ِیَشاَ٪  َٛ صَُو اب٩ُِ 

ا٢َ ابِ  َٗ ٔ و  ٔسی بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ا٢َ َوا َٗ ٠َِیطٔ أَبٔی صَُزیَِزَة  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ ٣َا أَِطَب ُص أَبٔی صَُزیَِزَة بَٔیٔسظ ِٔ َّٟٔذی َن ٕ َوا ًَبَّاز  ٩ُ

٧َِیا َٚ اٟسُّ َٓاَر َّی  ٔ ح٨َِٔلٕة َحً ا ٩ِ٣ٔ ُخِبز ًّ ٥َ أَص٠َُِط ثًََلثََة أَیَّا٦ٕ تَٔبا  َوَس٠َّ

احزؾ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مسق ےہ اس  دمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ، سیدی انب اسیکؿ، ایب

ـِ ےک اافلظ ےہک ںیہ ینعی ِ  
َ
 ِ
 
ُس اوبرہریہ ت

َفْ

 

ت

 ِق 

 

َ
اّل
َ
 ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ افر انب ابعد ےن اینپ رفاتی ںیم ف

ہنع یک اجؿ ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اگلاتر  مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل

 نیت دؿ کت اےنپ رھگ فاولں وک دنگؾ یک رفیٹ ےس ریس ںیہن ایک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اس افین داین ےس رتلح رفام ےئگ۔

 ریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ابعد، انب ایب رمع، رمفاؿ، سیدی انب اسیکؿ، ایب احزؾ، رضحت اوبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2961    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌیس، یزیس ب٩ ٛیشا٪، حرضت ابوحاز٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ٣ح٤س  :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ثَىٔی أَبُو َحاز٦ٔ ِیَشاَ٪ َحسَّ َٛ ٩ًَِ َیزٔیَس ب٩ِٔ  ٌٔیٕس  ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َس ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َحسَّ ثَىٔی ٣َُح٤َّ َرأَیُِت أَبَا صَُزیَِزَة ُئظْرُ َحسَّ

 ُ٘ ٌٔطٔ ٣َٔزاّرا َي َ بٔإِٔػَب ٥َ َوأَص٠ُُِط ثًََلث ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ ٧َٔيیُّ اہللٔ َػل ٔ ُص أَبٔی صَُزیَِزَة بَٔیٔسظٔ ٣َا َطب ِٔ َّٟٔذی َن ا ٩ِ٣ٔ و٢ُ َوا ًّ َة أَیَّا٦ٕ تَٔبا

٧َِیا َٚ اٟسُّ َٓاَر َّی  ٔ ح٨َِٔلٕة َحً  ُخِبز

 اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، رضحت اوباحزؾ ریض اہلل

اعتٰیل ہنع وک داھکی ہک فہ اینپ اویلگنں ےس ابر ابر ااشرہ رکےت وہےئ رفام رےہ ںیہ مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق فدقرت ںیم 

 اہلل ہیلع فملس ےک رھگ فاولں ےن اگلاتر نیت دؿ اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اجؿ ےہ ہک اہلل ےک یبن یلص اہلل ہیلع فملس افر آپ یلص

 کت یھبک یھب دنگؾ یک رفیٹ ےس ریس وہ رک ںیہن اھک ا اہیں کت ہک اس داینےئ افین ےس رتلح رفام ےئگ۔

 دمحم نب اح م، ییحی نب دیعس، سیدی نب اسیکؿ، رضحت اوباحزؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2962    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 بظْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، احوؾ، س٤اک، حرضت ن٤ٌا٪ ب٩ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٔس٤َإک  ث٨ََا أَبُو اِِلَِحَؤؾ  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة  ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٕ َحسَّ ٤َاَ٪ ب٩َِ َبٔظْر ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ َس٤ٔ

ِس َرأَیُِت  َ٘ َٟ إب ٣َا ٔطئُِت٥ِ  ا٦ٕ َورَشَ ٌَ َ َِٟشُت٥ِ فٔی ك وَُّل أَ ُ٘ ١ٔ ٣َا ی٤ََِْلُ بٔطٔ بَِل٨َُط  َي َٗ ٥َ َو٣َا َیحُٔس ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٧َبٔی٥َُِّٜ َػل

٥ِ یَِذَُکِ بٔطٔ  َٟ ُٗتَِیَبُة   َو

وہ ہبیتق نب دیعس، ، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوحص، امسک، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ایک  م ولگ وج اچےتہ 

اھکےت افر ےتیپ ںیہن وہ؟ ہکبج ںیم ےن اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک رخاب وجھکر یھب ٹیپ 

 رھب رک ںیہن یتلم یھت۔



 

 

 ہبیتق نب دیعس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اوحص، امسک، رضحت امعنؿ نب ریشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2963    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابزاہی٥، حرضت س٤اک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، زہْر، اسحاٚ ب٩ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح ث٨ََا ُزَصِْْر ح و َحسَّ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ آَز٦َ َحسَّ ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ث٨ََا  َحسَّ ٤ًَُِٟلئٔیُّ َحسَّ أَِخبََر٧َا ا

٩ًَِ ٔس٤َإک بَٔضَذا اِْلِٔس٨َ  ص٤َُا  ائٔی١ُ لِٔکَ ٔ َواٟزُّبِسٔ إرِٔسَ ٤ِز َِٟوأ٪ اٟتَّ ٕ َو٣َا َتزَِؿِوَ٪ زُوَ٪ أَ ٔ ٧َِحَوُظ َوَزاَز فٔی َحٔسیٔث ُزَصِْر  از

دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح 

 ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک  م وت رطح رطح یک وجھکر افر ہکسم ےک العفہ رایض ںیہن وہےت۔ رفاتی لقن یک ےہ افر زریہ یک اس رفاتی ںیم

 دمحم نب راعف، ییحی نب آدؾ، زریہ، ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت امسک ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2964    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، حرضت س٤اک ب٩ رحب :  راوی

ارٕ  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ٔس٤َأک  و َحسَّ َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ َوا٠َّٟ

ِس َرأَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٧َِیا  ا٢َ َذََکَ ٤ًَُزُ ٣َا أََػاَب ا٨َّٟاُض ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َٗ ٤َاَ٪ َیِدُلُب  ٌِ ُت ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ٕب  َّی یُِت َرُسو٢َ اہللٔ َػ ب٩ِٔ رَحِ ل

ًّل ی٤ََِْلُ بٔطٔ بَِل٨َطُ  َٗ َِٟیِو٦َ َی٠َِتؤی ٣َا َیحُٔس َز ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیَو١ُّ ا  اہللُ 

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت امسک نب رحب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت امعنؿ ےس ہبطخ دےتی وہےئ 

 ہنع ےن ذرک رفام ا ہک ولوگں ےن وج داین احلص رکیل ےہ اس اک ذرک ایک افر رفام ا ںیم ےن انس اوہنں ےن رفام ا رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل

ر اؽ اہلل وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس اسرا دؿ وھبک یک فہج ےس رقیبار رےتہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فملس رخاب وجھکر کت ہن 

 اپےت ےھت ہک سج ےس اانپ ٹیپ رھبںیل۔



 

 

 نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، رضحت امسک نب رحبدمحم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم

     2965    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز اح٤س ٤ًزو ب٩ رسح، اب٩ وہب، ابوہانی، ابوًبساٟزح٩٤ حبلی، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 ب٩ ًاؾ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ٕح أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ وَُّل  َحسَّ ُ٘ ُِٟحبُلٔیَّ َي ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ا ًَ ٍَ أَبَا  أَبُو َصا٧ٕٔئ َس٤ٔ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ  أئ ا َُْٓقَ َِٟش٨َا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُط َرُج١ْ  َٟ َ أؾ َوَسأ ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ ِبَس اہللٔ ب٩َِ  ًَ ُت  ٌِ ََٟک ا٣َِزأَْة  َس٤ٔ ًَِبُس اہللٔ أَ ُط  َٟ

ا٢َ  َٗ ِیَضا  َٟ ٔ َ َتأِؤی إ أ َٓ ا٢َ  َٗ إٔ٪َّ لٔی َخاز٣ّٔا  َٓ ا٢َ  َٗ أ٧ََِت ٩ِ٣ٔ اِِل٨ََُِٔیأئ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ ََٟک ٣َِش٩َْٜ َتِش٨ُُٜطُ  َ ا٢َ أ َٗ  ٥ِ ٌَ ٧َِت ٩ِ٣ٔ َن

٠٤ُُِٟؤک   ا

ریض اہلل  اوباطرہ ادمح رمعف نب رسح، انب فبہ، اوباہین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمعف نب اعص

اعتٰیل ہنع ےس اکی آدیم ےن  ااؽ ایک ہک ایک مہ اہمرجنی  ءااء ںیم ےس ںیہن ںیہ وت رضحت دبعاہلل ےن اس آدیم ےس رفام ا ایک ریتی 

ویبی ےہ سج ےک اپس وت راتہ ےہ فہ ےنہک اگل اہں رضحت دبعاہلل ےن رفام ا رھپ وت وت ینغ ولوگں ںیم ےس ےہ اس آدیم ےن اہک ریمے 

 اخدؾ یھب ےہ دبعاہلل ےن رفام ا رھپ وت وت ابداشوہں ںیم ےس ےہ۔ اپس اکی

اوباطرہ ادمح رمعف نب رسح، انب فبہ، اوباہین، اوبدبعارلنمح یلبح، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رمعف نب اعص  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دفونں وخفنں ےک درایمین فہفق ےک ایبؿ ںیم
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 ابوًبساٟزح٩٤ :  راوی

ًَِبٔس اہللٔ  ٔلَی  ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوَجاَئ ثًََلثَُة َنرَفٕ إ ا٢َ أَبُو  َّا َواہللٔ ٣َا َٗ ٕس إ٧ٔ اُٟوا یَا أَبَا ٣َُح٤َّ َ٘ َٓ أؾ َوأ٧ََا ٨ًَِٔسُظ  ٌَ ِٟ ٤ِزٔو ب٩ِٔ ا ًَ  ب٩ِٔ 



 

 

َِٟی٨َ  ٔ ُت٥ِ إ ٌِ ُض٥ِ ٣َا ٔطئُِت٥ِ إِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َرَج َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ٕة َوََّل َزابَّٕة َوََّل ٣ََتا َ٘ َٔ ًَلَی َطِیٕئ ََّل َن ٔسُر  ِ٘ َ َن ٥ِ ٣َا َيرسَّ ُٛ ًَِلِی٨َا َ أ َٓ اہللُ َل٥ُِٜ َوإِٔ٪  ا 

٠ًََیِ  َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ إٔن َٓ ٠َِلأ٪ َوإِٔ٪ ٔطئُِت٥ِ َػبَرِت٥ُِ  ٥ِ ٠ٟٔشُّ ُٛ ٧َا أ٣ََِز اَئ ٔطئُِت٥ِ َذََکِ َُْٓقَ و٢ُ إٔ٪َّ  ُ٘ طٔ َوَس٥ََّ٠ َي

ٔلَی ا َِٟ٘ٔیا٣َةٔ إ وَ٪ اِِل٨ََُِٔیاَئ َیِو٦َ ا ُ٘ ٔ ٤َُِٟضأجزٔی٩َ َيِشب َّا َنِؼبٔرُ ََّل َنِشأ٢َُ َطِیّئاا إ٧ٔ َٓ اُٟوا  َٗ ا  ّٔ ي ٌَْٔن ََخٔ  َِٟح٨َّٔة بٔأَِرَب

اوبدبعارلنمح رفامےت ںیہ ہک نیت آدیم رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آےئ افر ںیم اؿ ےک اپس 

 ںیہن ےہ ہن رخچ ےہ ہن  ااری ہن امؽ فاتمع رضحت دبعاہلل ےن اؿ وموجد اھت فہ آدیم ےنہک اگل اے اوب دمحم اہلل یک مسق امہرے اپس ھچک

ونیتں آدویمں ےس رفام ا  م ایک اچےتہ وہ ارگ  م ہی اچےتہ وہ ہک  م امہری رطػ ولٹ آؤ مہ ںیہمت فہ دںی ےگ وج اہلل اعتیل ےن اہمترے 

رکںی افر ارگ  م اچوہ وت ربص رکف ویکہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل ےئل اہمترے دقمر ںیم ھکل د ا ےہ افر ارگ  م اچوہ وت اہمترا ذرک ابداشہ ےس 

یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ مہ اہمرجنی  ءااء  ماتم ےک دؿ امدلارفں ےس اچسیل اسؽ ےلہپ 

 تنج ںیم اجںیئ ےگ فہ آدیم ےنہک اگل مہ ولگ ربص رکںی ےگ افر مہ ھچک ںیہن امےتگن۔

 اوبدبعارلنمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رھتپ فاولں ےک رھگفں رپ ےس دالخ وہےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم  ااےئ اس ےک ہک وج رفات

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 تعن ےک ایبؿ ںیم  ااےئ اس ےک ہک وج رفات وہا دالخ وہ۔رھتپ فاولں ےک رھگفں رپ ےس دالخ وہےن یک امم
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یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌی١ ب٩ ایوب، اس٤ٌی١ ب٩ جٌرف، ًبساہلل ب٩ زی٨ار، حرضت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث ا٢َ اب٩ُِ أَیُّوَب َحسَّ َحسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ إِٔس٤َ ا  ٌّ ٕ َج٤ٔی ًَلٔیُّ ب٩ُِ حُِحز ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس رَفٕ ٨َا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ َج ث٨ََا إِٔس٤َ

ا٢َ  َٗ وَُّل  ُ٘ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َي ًَ  ٍَ َُّط َس٤ٔ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ زٔی٨َإر أ٧َ ًَ ٔ ََّل أَِخبََرنٔی  ِٟٔحِحز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ِٔلَِػَحأب ا ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ًَل َتِس  َٓ ٥َِٟ َتُٜو٧ُوا بَاَْٛٔن  إِٔ٪  َٓ بَْٔن إَّٔلَّ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا بَاَْٛٔن  ذَّ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ِو٦ َ٘ ِٟ ًَلَی َصُؤََّلٔئ ا ٠َِیض٥ِٔ أَِ٪ ُئؼیَب٥ُِٜ ٣ِٔث١ُ َتِسُخ٠ُوا  ًَ ُخ٠ُوا 

 ٥ِ ٣َا أََػابَضُ 

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، ، یلع نب رجح، اامسلیع نب اویب، اامسلیع نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

اس وقؾ ےک رھگفں ےک اپس ےس ہن زگرف ویکہکن  رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رھتپفں فاےل ینعی وقؾ ومثد ےک ابرے ںیم رفام ا

 ا ایگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک فاہں ےس رفےت وہےئ زگرف افر ارگ ںیہمت رفان ںیہن آات وت رھپ فاہں ےس ہن زگرف ںیہک ااسی اںیہن ذعاب د

 ہن وہ ہک  م رپ یھب فہ ذعاب طلسم وہ اجےئ ہک وج ذعاب وقؾ ومثد رپ طلسم وہا اھت۔

 نب رفعج، دبعاہلل نب دانیر، رضحت انب رمع ریض اہلل ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح، الیعمس نب اویب، الیعمس :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 فات وہا دالخ وہ۔رھتپ فاولں ےک رھگفں رپ ےس دالخ وہےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم  ااےئ اس ےک ہک وج ر
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 رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ثَىٔی رَحِ ا٢َ َسا٥ُٟٔ  َحسَّ َٗ ِٟٔحِحَز ٣ََشا٩َٔٛ ث٤َُوَز  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب َوصَُو یَِذَُکُ ا

 ًَ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ا٢َ ٣ََزِر٧َا ٣َ َٗ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز  ًَ ًَِبسٔ اہللٔ إٔ٪َّ  َّی ب٩ُِ  ٨ََٟا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟٔحِحز لَی ا

َُٔشُض٥ِ إَّٔلَّ أَِ٪ َتُٜو٧ُوا بَاَْٛٔن َحَذّرا أَ  َّٟٔذی٩َ َه٤ُ٠َوا أَِن ٥َ ََّل َتِسُخ٠ُوا ٣ََشا٩َٔٛ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ِ٪ ُئؼیَب٥ُِٜ ٣ِٔث١ُ ٣َا أََػابَُض٥ِ ث٥َُّ اہللُ 

َضا َٔ َّی َخ٠َّ ََ َحً أرَِسَ َٓ  َزَجَز 

اہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل یلص  رحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب، اسمل نب دبع

اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رھتپ فاولں ینعی وقؾ ومثد ےک اقمامت ےک اپس ےس زگرے وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ ےس رفام ا  م 

 ملظ ایک ےہ  ااےئ اس ےک ہک  م فاہں ےس رفےت وہےئ اؿ ولوگں ےک رھتپفں ےک اپس ےس ہن زگرف ہک وہنجں ےن اینپ اجونں رپ

 ہن آ ےچنہپ ہک وج ذعاب اؿ وک  اچنہ رھپ اینپ  ااری وک ڈاٹن رک دلج الچ ا اہیں کت ہک وقؾ

 

 زگرف افر اس ابت ےس وچب ہک ںیہک ںیہمت ھی

 ومثد ےک رھگفں وک ےھچیپ وھچڑ د ا۔

 اسمل نب دبعاہلل، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعرحہلم نب ییحی، انب فبہ، ویسن، انب اہشب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 وہ۔رھتپ فاولں ےک رھگفں رپ ےس دالخ وہےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم  ااےئ اس ےک ہک وج رفات وہا دالخ 
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 ح٥ٜ ب٩ ٣وسٰی ابوػاٟح طٌیب ب٩ اسحاٚ ب٩ ًبیساہلل ٧آٍ حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ َٙ أَِخبََر٧َا ًُب ِیُب ب٩ُِ إِٔسَح ٌَ ث٨ََا ُط ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوَسی أَبُو َػأٟٕح َحسَّ َِٟح ثَىٔی ا ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز أَِخبََرُظ أَ٪َّ َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ِیُس اہللٔ 

ِوا ٩ِ٣ٔ آبَ  َ٘ اِسَت َٓ ٔ أَِرٔق ث٤َُوَز  ِٟٔحِحز ًَلَی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل حَْٔن ا٨َّٟاَض ٧َزَُٟوا ٣َ ٌَ ِٟ ًََح٨ُوا بٔطٔ ا ارَٔصا َو

أ٣َََزص٥ُِ َرُسو٢ُ  حَْٔن َوأ٣َََزص٥ُِ أَِ٪  َٓ ٌَ ِٟ ُٔوا اِْلٔب١َٔ ا ٔ ٠ ٌِ ِوا َوَي َ٘ وا ٣َا اِسَت ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِ٪ یَُضزٔي ًَ َّی اہللُ  ٔ  اہللٔ َػل ِٟبٔئِز وا ٩ِ٣ٔ ا ُ٘ َيِشَت

ةُ  َٗ ًَّٟٔی کَا٧َِت َتزٔزَُصا ا٨َّٟا  ا

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ربخی دےتی ںیہ ہک احصہب رکاؾ ر اؽ اہلل مکح نب ومٰیس اوباصحل بیعش نب ااحسؼ نب دیبع اہلل انعف رضحت انب رمع 

یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت وقؾ ومثد ےک العہق ںیم ارتے وت اوہنں ےن اس ہگج ےک ونکؤں ےس ےنیپ اک اپین ایل افر اوہنں ےن اس اپین 

رفام ا ےنیپ فاال اپین اہب د ا اجےئ افر اس اپین ےس وگدناھ ایگ  ےس آاٹ یھب وگدناھ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ احصہب رکاؾ وک مکح

آاٹ افوٹنں وک الھک د ا اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک مکح رفام ا ہک اس ونکںیئ ےس اپین ایل اجےئ ہک سج ونکںیئ رپ رضحت 

 اصحل یک افینٹن اپین ےنیپ آیئ یھت۔

  ااحسؼ نب دیبعاہلل انعف رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعمکح نب ومٰیس اوباصحل بیعش نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ا دالخ وہ۔رھتپ فاولں ےک رھگفں رپ ےس دالخ وہےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم  ااےئ اس ےک ہک وج رفات وہ

     2970    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسٰی انؼاری، ا٧ص ب٩ ًیاق، حرضت ًبیساہلل :  راوی

ثَىٔی ًُبَِیُس اہللٔ بَٔضَذا اِْلِٔس  ث٨ََا أ٧ََُص ب٩ُِ ًَٔیإق َحسَّ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوَسی اِِلَِنَؼارٔیُّ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ و َحسَّ َٗ َُّط  ٔ ٣ِٔث٠َُط ََُِْر أ٧َ ٨َاز

ًَِتَح٨ُوا بٔطٔ  ِوا ٩ِ٣ٔ بَٔئارَٔصا َوا َ٘ اِسَت َٓ 

ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، اسن نب ایعض، رضحت دیبع اہلل اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی رفاتی یک رطح دحثی ایبؿ رکےت ںیہ 

 ں ےن آاٹ یھب وگدناھ۔ ااےئ اےکس ہک اس ںیم ےہ اوہنں ےن اس ےس اپین ایپ افر اس ےس اوہن

 ااحسؼ نب ومٰیس ااصنری، اسن نب ایعض، رضحت دیبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ویبہ نیکسم میتی ےک اسے یکین رکےن ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

  ےک اسے یکین رکےن ےک ایبؿ ںیمویبہ نیکسم میتی

     2971    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبساہلل ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابی ُیث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٨َٕب َحسَّ ٌِ َٗ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣َِش٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  َّی اہللُ َحسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ِیٔث  َِ ِٟ ٩ًَِ أَبٔی ا ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس  ا ٣َأْٟک 

ا٢َ َو  َٗ ٤َُِٟحاصٔٔس فٔی َسبٔی١ٔ اہللٔ َوأَِحٔشبُُط  ْٜٔٔن کَا ٤ِِٟٔش ًَلَی اِِلَِر٠َ٣َةٔ َوا اعٔی  ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُ ت ِٔ ائ٥ٔٔ ََّل َي َ٘ ِٟ ائ٥ٔٔ ََّل کَا رُ َوکَاٟؼَّ

رٔطُ  ِٔ  ُي

دبع اہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، وثر نب زدی، ایب ثیغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی 

ےہ افر ںیم  رکےت ںیہ ہک آپ ےن رفام ا ویبہ تورت افر ونیکسمں رپ وکشش رکےن فاال اہلل ےک راےتس ںیم اہجد رکےن فاےل یک رطح

 امگؿ رکات وہں ہک فہ اس اقمئ یک رطح ےہ ہک وج ہن اتکھت وہ افر اس اصمئ یک رطح ےہ ہک وج ااطفر ہن رکات وہ۔

 دبعاہلل نب ہملسم نب بنعق، امکل، وثر نب زدی، ایب ثیغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ویبہ نیکسم میتی ےک اسے یکین رکےن ےک ایبؿ ںیم

     2972    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  تٌالٰی ٨ًہزہْر ب٩ رحب، اسحاٚ ًیسی، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابوُیث، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل :  راوی

ا٢َ  َٗ یلٔیِّ  ٩ًَِ ثَِورٔ ب٩ِٔ َزیِٕس اٟسِّ ث٨ََا ٣َأْٟک  ُٙ ب٩ُِ ًٔیَسی َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ُث َحسَّ ِیٔث یَُحسِّ َِ ِٟ ُت أَبَا ا ٌِ َس٤ٔ

 ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َِٟح٨َّٔة َوأََطاَر  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َضاَتِْٔن فٔی ا َٛ ٔ أ٧ََا َوصَُو  ِْرٔظ َِ ٔ َٟطُ أَِو ٟ َِٟیتٔی٥ٔ  کَا١ُٔٓ ا

ُِٟوِسَلی بَّابَةٔ َوا  ٣َأْٟک بٔاٟشَّ

زریہ نب رحب، ااحسؼ یسیع، امکل، وثر نب زدی، اوبثیغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

ےن رفام ا یسک میتی ےچب یک افکتل رکےن فاال اس اک وکیئ رقیبی رہتش دار  ا اس ےک العفہ افر وج وکیئ یھب وہ افر فہ تنج ںیم اس  فملس



 

 

 رطح وہں ےگ رضحت امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہشدت یک افر درایمین ام یل ےس ااشرہ رکےک اتب ا۔

 نب زدی، اوبثیغ، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، ااحسؼ یسیع، امکل، وثر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ےک ایبؿ ںیم

 

لی ت

 

ض
ف
 ...دجسمںی انبےن یک 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دجسمںی انبےن یک 

     2973    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌیس ایلی، اح٤س ب٩ ًیسی، اب٩ وہب، ٤ًزو اب٩ حارث، بْٜر، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، حرضت ًبیساہلل  :  راوی

 خوَّلنی

ث٨ََا اب٩ُِ َوصِ  اََّل َحسَّ َٗ ٌٔیٕس اِِلَیِلٔیُّ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ ًٔیَسی  ثَىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ َس َِّْٜرا َحسَّ ُ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ ب ٤ِْزو َوصَُو اب٩ُِ ا ًَ ٕب أَِخبَرَنٔی 

َّطُ  َِٟدِوََّلنٔیَّ یَِذَُکُ أ٧َ ٍَ ًُبَِیَس اہللٔ ا َُّط َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َتاَزَة َحسَّ َٗ ًَأػ٥َ ب٩َِ ٤ًََُز ب٩ِٔ  ثَُط أَ٪َّ  ِو٢ٔ  َحسَّ َٗ اَ٪ ٨ًَِٔس  َّٔ ًَ ٍَ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  َس٤ٔ

َّ ا٨َّٟأض ٓٔیطٔ حَْٔن بَ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ثَرِت٥ُِ َوإ ِٛ ِس أَ َٗ  ٥ُِ َّٜ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ٧ٔ ًَ َّی اہللُ  ٠ًََِیطٔ ىَی ٣َِشحَٔس اٟزَُّسو٢ٔ َػل ی اہللُ 

 َ ا٢َ َیبَِتغٔی بٔطٔ َوِجَط اہللٔ بَى َٗ َّطُ  َِْْٜر َحٔشِبُت أ٧َ ُ ا٢َ ب َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ بَىَی ٣َِشحّٔسا  ُ٘ ٥َ َي َِٟح٨َّةٔ َوفٔی رَٔوایَةٔ َوَس٠َّ َٟطُ ٣ِٔث٠َطُ فٔی ا ی اہللُ 

َِٟح٨َّةٔ  َٟطُ بَِیّتا فٔی ا  َصاُروَ٪ بَىَی اہللُ 

اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف انب احرث، ریکب، اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت دیبع اہلل وخالین ذرک رکےت ںیہ ہک 

نب افعؿ ےن سج فتق ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک دجسم وک دفابرہ انب ا وت ولگ اس ابرے ںیم  اوہنں ےن انس ہک رضحت امثعؿ

ابںیت رکےن ےگل وت رضحت امثعؿ ےن رفام ا  م ےن ڑبی رثکت ےس ابںیت ںیک احالہکن ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس ےہ 

ےن دجسم انبیئ رافی ریکب ےتہک ںیہ ہک ریما ایخؽ ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک سج آدیم 

 رفام ا سج آدیم ےن اہلل یک راض احلص رکےن ےک ےئل اہلل اک رھگ انب ا وت اس رطح اک اکی رھگ تنج ںیم انبےئ اگ افر اہرفؿ یک رفاتی ںیم

 ےہ ہک اہلل اعتیل اس ےک ےئل تنج ںیم اکی رھگ انبدے اگ۔

 اہرفؿ نب دیعس ایلی، ادمح نب یسیع، انب فبہ، رمعف انب احرث، ریکب، اعمص نب رمع نب اتقدہ، رضحت دیبعاہلل وخالین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ایبؿ ںیمدجسمںی انبےن یک 

     2974    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ؿحاک، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌرف، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َٗ أک  حَّ َـّ ٩ًَِ اٟ ص٤َُا  َّی لِٔکَ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ث٨ََا ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ اُک ب٩ُِ ٣َِد٠َٕس أَِخبََر٧َا َحسَّ حَّ َـّ ث٨ََا اٟ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ا٢َ اب٩ُِ ا

 ِٟ اَ٪ أََراَز ب٨َٔاَئ ا َّٔ ًَ َٟبٔیٕس أَ٪َّ ًُِث٤َاَ٪ ب٩َِ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َِح٤ُوز ثَىٔی أَبٔی  رَفٕ َحسَّ ٌِ َِٟح٤ٔیٔس ب٩ُِ َج ِبُس ا َٔک ًَ َظ ا٨َّٟاُض ذَٟ َٓرَکٔ ٤َِشحٔٔس 

ًَطُ  َ  َوأََحبُّوا أَِ٪ یََس و٢ُ ٩ِ٣َ بَىَی ٣َِشحّٔسا ِ بَى ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َ٘ َٓ َٟطُ فٔی ًَلَی صَِیَئتٔطٔ  ی اہللُ 

َِٟح٨َّةٔ ٣ِٔث٠َطُ   ا

فاتی ےہ ہک بج رضحت امثعؿ نب زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، احضک، دبعادیمحل نب رفعج، ومحمد نب دیبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر

افعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن دجسم انبےن اک ارادہ رفام ا وت ولوگں ےن اےس اندنسپ اھجمس افر فہ ولگ اس ابت وک دنسپ رکےن ےگل ہک اس 

ہیلع فملس ےس انس ےہ آپ  دجسم وک ایس احتل رپ وھچڑ د ا اجےئ وت رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل

 یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک سج آدیم ےن اہلل ےک ےئل دجسم انبیئ وت اہلل تنج ںیم اس ےک ےئل اس اسیج اکی رھگ انب دے اگ۔

 زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، احضک، دبعادیمحل نب رفعج، ومحمد نب دیبل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 دجسمںی انبےن یک 

     2975    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ت ًبساٟح٤یس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جٌرفاسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوبرک ح٨فی، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ػباح، حرض :  راوی

بَّ  ٠٤َِٟٔٔک ب٩ُِ اٟؼَّ ِبُس ا ًَ َِٟح٨َفٔیُّ َو ث٨ََا أَبُو برَِکٕ ا َِٟح٨َِولٔیُّ َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ ا ث٨ََاظ إِٔسَح َِٟح٤ٔیٔس ب٩ِٔ و َحسَّ ًَِبٔس ا  ٩ًَِ ص٤َُا  أح لِٔکَ

ََُِْر أَ٪َّ فٔی   ٔ رَفٕ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ َِٟح٨َّةٔ َج َُٟط بَِیّتا فٔی ا  َحٔسیثٔض٤َٔا بَىَی اہللُ 

ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب یفنح، دبعاکلمل، انب ابصح، رضحت دبعادیمحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفعج ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی 

 اکی رھگ انب دے اگ۔ لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اؿ دفونں رفا ات ںیم ےہ ہک اہلل اعتیل اس ےک ےئل تنج ںیم

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکب یفنح، دبعاکلمل، انب ابصح، رضحت دبعادیمحل ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رفعج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ےک ایب

 

لی ت

 

ض
ف
 ...ؿ ںیمونیکسمں افر اسمرففں رپ رخچ رکےن یک 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ونیکسمں افر اسمرففں رپ رخچ رکےن یک 

     2976    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

بیسب٩ ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، زہْر ب٩ رحب، ابی برک، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٌٟزیز اب٩ ابوس٤٠ہ، وہب ب٩ ٛیشا٪ ً :  راوی

 ٤ًْر ٟیثی، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ  اََّل َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ ٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  َصاُروَ٪ َحسَّ

ِیَش  َٛ ٩ًَِ َوصِٔب ب٩ِٔ  ا٢َ بَ َس٤َ٠ََة  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٕ ا٠َِّٟیثٔیِّ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس ب٩ِٔ ٤ًَُِْر ِی٨َا َرُج١ْ اَ٪ 

أرَِفَ  َٓ َحاُب  َٔک اٟشَّ ی ذَٟ َٓت٨ََهَّ ًَُٓلٕ٪  َة  َ٘ ٙٔ َحٔسي ٍَ َػِوّتا فٔی َسَحابَٕة اِس ََٓش٤ٔ ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق  ًَلة َٔ َجْة بٔ َٓإَٔذا رَشِ  ٕ ة َْ ٣َائَُط فٔی رَحَّ

تٔطٔ  َ٘ ائ٥ْٔ فٔی َحٔسي َٗ إَٔذا َرُج١ْ  َٓ ٤َِٟاَئ  ٍَ ا َٓتَتَبَّ ٤َِٟاَئ ک٠َُّطُ  َبِت َذَٟٔک ا ًَ ِس اِسَتِو َٗ أد  َ
٤َِٟاَئ ب٤ِٔٔشَحاتٔطٔ  ٩ِ٣ٔ ت٠َِٔک اٟرشِّ یَُحو٢ُِّ ا

ًَُٓلْ٪  ا٢َ  َٗ ِبَس اہللٔ ٣َا اِس٤َُک  ًَ َٟطُ یَا  ا٢َ  َ٘ ٩ًَِ اِسِٔم  َٓ ًَِبَس اہللٔ ٥َٟٔ َتِشأَُٟىٔی  ُط یَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َحابَٔة  ٍَ فٔی اٟشَّ َّٟٔذی َس٤ٔ ًٟٔٔلِس٥ٔ ا

و٢ُ  ُ٘ َّٟٔذی َصَذا ٣َاُؤُظ َي َحأب ا ُت َػِوّتا فٔی اٟشَّ ٌِ ِّی َس٤ٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ُٗ ا إٔذِ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٍُ ٓٔیَضا  ٤َا َتِؼ٨َ َٓ َة ًَُٓلٕ٪ َّٔلِس٤َٔک  َ٘ ٙٔ َحٔسي ٠َِت اِس

ُٚ بُٔث٠ُثٔطٔ َوآک١ُُ أ٧ََا َؤًَیالٔی ث٠ُُّثا َوأَُرزُّ ٓٔیَضا أََتَؼسَّ َٓ ُد ٨ِ٣َٔضا  ٔلَی ٣َا یرَِخُ ِّی أ٧َُِوزُ إ إٔن َٓ  ث٠َُُثطُ  َصَذا 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایب رکب، سیدی نب اہرفؿ، دبعازعلسی انب اوبہملس، فبہ نب اسیکؿ دیبعنب ریمع یثیل، رضحت

اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اکی آدیم اکی لگنج ںیم 

اھت ہک اس ےن ابدولں ےس اکی آفاز  ین ہک الفں ابغ وک اپین اگلؤ وت رھپ اکی ابدؽ اکی رطػ الچ افر اس ےن اکی رھتپیلی زنیم رپ 

افر فاہں انویلں ںیم ےس اکی انیل رھپ یئگ فہ آدیم ربےتس وہےئ اپین ےک ےھچیپ ےھچیپ ایگ ااچکن اس ےن اکی آدیم وک داھکی ہک ابرش رباسیئ 

فہ اےنپ ابغ ںیم ڑھکا وہ اےنپ اھپفڑے ےس اپین اد ر اد ر رک راہ ےہ اس آدیم ےن ابغ فاےل آدیم ےس اہک اے اہلل ےک دنبے ریتا 

ں افر اس ےن فیہ انؾ اتب ا ہک وج اس ےن ابدولں ںیم انس اھت رھپ اس ابغ فاےل آدیم ےن اس ےس اہک وت ےن ریما انؾ ایک ےہ اس ےن اہک الف

انؾ ویکں وپاھچ ےہ اس ےن اہک ںیم ےن اؿ ابدولں ںیم ےس سج ےس ہی اپین رباس ےہ اکی آفاز  ین ےہ ہک وکیئ ریتا انؾ ےل رک اتہک ےہ 

ںیم ایک رکےت وہ اس ےن اہک بج وت ےن ہی اہک ےہ ہک وت ونس ںیم اس ابغ ںیم دیپافار رپ رظن راتھک  ہک اس ابغ وک ریساب رک،  م اس ابغ



 

 

وہں افر اس ںیم ےس اکی اہتیئ دصہق ریخات رکات وہں افر اکی اہتیئ اس ںیم ےس ںیم افر ریمے رھگ فاےل اھکےت ںیہ ہکبج اکی 

 اہتیئ ںیم ایس ابغ ںیم اگل داتی وہں۔

نب ایب ہبیش، زریہ نب رحب، ایب رکب، سیدی نب اہرفؿ، دبعازعلسی انب اوبہملس، فبہ نب اسیکؿ دیبعنب ریمع یثیل، اوبرکب  :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمونیکسم

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ں افر اسمرففں رپ رخچ رکےن یک 

     2977    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی، ابوزاؤز، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبیس اب٩ ٤ًْر ٟیثی، ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت  :  راوی

 وہب ب٩ ٛیشا٪

ث٨ََاظ أَحِ  ث٨ََا َوصُِب بِ و َحسَّ ٔ ب٩ُِ أَبٔی َس٤َ٠ََة َحسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبُس ا ث٨ََا  یُّ أَِخبََر٧َا أَبُو َزاُوَز َحسَّ يِّ َـّ ًَِبَسَة اٟ ِیَشاَ٪ بَٔضَذا ٤َُس ب٩ُِ  َٛ  ٩ُ

بٔی١ٔ  ائ٠َْٔٔن َواب٩ِٔ اٟشَّ ٤ََِٟشاْٛٔٔن َواٟشَّ ١ُ ث٠َُُثُط فٔی ا ٌَ ا٢َ َوأَِج َٗ َُّط  ََُِْر أ٧َ  ٔ  اِْلِٔس٨َاز

 نب دبعہ یبض، اوبداؤد، دبعازعلسی نب اوبہملس، دیبع انب ریمع یثیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت فبہ نب اسیکؿ رفاتی ادمح

ایبؿ رکےت ںیہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم اس ےن اہک اس ںیم ےس اکی اہتیئ ونیکسمں امےنگن فاولں افر اسمرففں رپ دصہق رکات 

 وہں۔

 ہ یبض، اوبداؤد، دبعازعلسی نب اوبہملس، دیبع انب ریمع یثیل، اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت فبہ نب اسیکؿادمح نب دبع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر ا اکری یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 اکری یک رحتم ےک ایبؿ ںیم ر ا

     2978    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

زہْر ب٩ رحب، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، روح ب٩ ٗاس٥، ًًلء ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ يٌ٘وب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 ٌٔ ث٨ََا إِٔس٤َ ٕب َحسَّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ وَب َحسَّ ُ٘ ٌِ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ َي ًَلٔئ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا أس٥ٔ  َ٘ ِٟ ی١ُ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا َرِوُح ب٩ُِ ا

ا٢َ اہللُ َتَباَرَک َوَت  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  َ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  الَی أ٧ََا أَُِى ٔک ٌَ ِ ٩ًَِ اٟرشِّ کَأئ  َ ی اٟرشُّ

طُ  َٛ ُتطُ َورٔشِ ِٛ َُِْرٔی َتَز َک ٓٔیطٔ ٣َعٔی  ٤ًًََّل أرَِشَ  ١َٔ٤ًَ  ٩ِ٣َ 

زریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، رفح نب اقمس، العء نب دبعارلنمح نب وقعیب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

رفام ا اہلل رفامات ےہ ہک ںیم رشک فاولں ےک رشک ےس ےب رپفاوہں وج آدیم ریمے ےئل ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 وکیئ ااسی اکؾ رکے ہک سج ںیم ریمے العفہ وکیئ ریما رشکی وہ وت ںیم اےس افر اس ےک رشک وک وھچڑ داتی وہؿ۔

 ب، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنعزریہ نب رحب، اامسلیع نب اربامیہ، رفح نب اقمس، العء نب دبعارلنمح نب وقعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ر ا اکری یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2979    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ب٩ حٔؽ اب٩ ُیاث، ابی اس٤ٌی١ ب٩ س٤یٍ، ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ جبْر، حرضت اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ٤ًز :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ َس َِٟبٔلْٔن  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا  ٍٕ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ُس٤َِی ٩ًَِ إِٔس٤َ ثَىٔی أَبٔی  ٔؽ ب٩ِٔ َُٔیإث َحسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ َح ٩ًَِ اب٩ِٔ َحسَّ  ٕ یسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر

 َٗ ٔ ًَبَّإض  ٍَ اہللُ بٔطٔ َو٩ِ٣َ َرائَی َرائَی اہللُ ب ٍَ َس٤َّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َس٤َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ  طٔ ا٢َ 

رمع نب صفح انب ایغث، ایب اامسلیع نب عیمس، ملسم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ 

 ہیلع فملس ےن رفام ا وج آدیم ولوگں وک انسےن ےک ےئل وکیئ اکؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل یھب اس یک ذتل ولوگں وک انسےئ اگ افر اہلل یلص اہلل

 وج آدیم ولوگں ےک داھکفے ےک ےئل وکیئ اکؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل اےس ر ااکرفں یک زسا دے اگ۔

 ملسم، دیعس نب ریبج، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمع نب صفح انب ایغث، ایب الیعمس نب عیمس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ر ا اکری یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2980    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، س٤٠ہ اب٩ ٛہی١ حرضت ج٨سب ٠ًقی رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ُت ُج٨ِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َقٔیَّ  ٌَ ِٟ ُسبّا ا

ٍِ اہللُ بٔطٔ َو٩ِ٣َ یَُزائٔی یَُزائٔی اہللُ بٔطٔ َرُس  ٍِ ُيَش٤ِّ ٥َ ٩ِ٣َ يَُش٤ِّ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   و٢ُ اہللٔ َػل

ی ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

علق

ل رضحت دنجب 
 ت 
کہ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ہملس انب 

وج آدیم ولوگں وک انسےن ےک ےئل وکیئ اکؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل اس یک ذتل ولوگں وک انسےئ اگ افر وج آدیم دالھکفے ےک  ےن رفام ا

 ےئل وکیئ اکؾ رکے اگ وت اہلل اعتیل اس یک رباایئں ولوگں وک دالھکےئ اگ۔

ی ریض ا :  رافی

علق

ل رضحت دنجب 
 ت 
کہ

 ہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، ہملس انب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ر ا اکری یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2981    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یا٪اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، حرضت سٔ :  راوی

٥ِ أَِس  َٟ َیاُ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َازٔ َوَزاَز َو ِٔ ث٨ََا ُس ٤ًَُِٟلئٔیُّ َحسَّ ث٨ََا ا ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ث٨ََا إِٔسَح ا٢َ َرُسو٢ُ و َحسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ََُِْرُظ َي ٍِ أََحّسا  ٤َ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ   اہللٔ َػل

ھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ ہک افر اس ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےک العفہ ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت ایفسؿ اس دنس ےک اس

 یسک ےس ںیہن انس وج اتہک وہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا۔

 ااحسؼ نب اربامیہ، رضحت ایفسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ر ا اکری یک رحتم ےک ایبؿ ںیم

     2982    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، سٔیا٪، وٟیس ب٩ رحب، سٌیس، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ج٨سب، حرضت اب٩ حارث ب٩ ابی ٣وسٰی  :  راوی

 ہرضی اہلل تٌالٰی ٨ً

ا٢َ  َٗ ُط  ٌٔیْس أَُه٨ُّ ا٢َ َس َٗ ٕب  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ رَحِ ٩ًَِ ا َیاُ٪  ِٔ ثٔیُّ أَِخبََر٧َا ُس ٌَ ٤ِزٕو اِِلَِط ًَ ٌٔیُس ب٩ُِ  ث٨ََا َس َِٟحارٔٔث ب٩ِٔ أَبٔی ٣ُوَسی َحسَّ  اب٩ُِ ا



 

 

و ُ٘ ٍِ أََحّسا َي ٥ِ أَِس٤َ َٟ ُت ُج٨ُِسبّا َو ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ َضِی١ٕ  ُٛ ُت َس٤َ٠ََة ب٩َِ  ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َُِْرَُظ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ ٢ُ َس٤ٔ

ِورٔیِّ  و٢ُ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث اٟثَّ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ و٢ُ َس٤ٔ ُ٘  َي

ل، دنجب، رضحت انب احرث 
 ت 
کہ

ی، ایفسؿ، فدیل نب رحب، دیعس، ہملس نب 

 

عئ

 

ش

نب ایب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دیعس نب رمعف ا

ل ےس انس فہ ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دنجب ےس انس افر یسک ےس 
 ت 
کہ

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت ہملس ریض اہلل اعتٰیل اہنع نب 

 ؿ یک۔ںیہن انس وج اتہک وہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ وثری یک رفاتی یک رطح ایب

ل، دنجب، رضحت انب احرث نب ایب ومٰیس ریض اہلل اعتٰیل  :  رافی
 ت 
کہ

ی، ایفسؿ، فدیل نب رحب، دیعس، ہملس نب 

 

عئ

 

ش

دیعس نب رمعف ا

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رحتم ےک ایبؿ ںیمر ا اکری یک 

     2983    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔیا٪، حرضت اٟؼسوٚ اَّل٣ْن وٟیس ب٩ رحب :  راوی

ٕب بَٔضَذا  َِٟؤٟیُس ب٩ُِ رَحِ ُٚ اِِل٣َُْٔن ا ُسو ث٨ََا اٟؼَّ َیاُ٪ َحسَّ ِٔ ث٨ََا ُس ث٨ََاظ اب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز َحسَّ ٔ و َحسَّ  اِْلِٔس٨َاز

 انب ایب رمع ایفسؿ، رضحت ادصلفؼ االنیم فدیل نب رحب اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔

 انب ایب رمع ایفسؿ، رضحت ادصلفؼ االنیم فدیل نب رحب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تظ ےک ایبؿ ںیمزابؿ یک افح

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 زابؿ یک افحتظ ےک ایبؿ ںیم

     2984    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، برک اب٩ ٣رض، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ ك٠حہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ ًٔیَس  َحسَّ سٔ ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ َِٟضاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ىٔی اب٩َِ ٣ُرَضَ  ٌِ ث٨ََا برَِکْ َي ٌٔیٕس َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ی ب٩ِٔ ك٠ََِحَة 



 

 

 َٟ ِبَس  ٌَ ِٟ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َُّط َس٤ٔ َس ٣َا بََِْن صَُزیَِزَة أ٧َ ٌَ ِٟک٤َٔ٠َٔة ی٨َِز٢ُٔ بَٔضا فٔی ا٨َّٟارٔ أَبِ َیَتک٥َُّ٠َ بٔا

زٔٔب  ِِ ٤َِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ  ا

ہبیتق نب دیعس، رکب انب رضم، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن 

انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ ہک دنبہ اکی ایسی ابت  ہہ داتی ےہ سج یک فہج ےس فہ دفزخ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس 

 ںیم اس دقر ارت اجات ےہ سج دقر ہک رشمؼ ف رغمب ےک درایمؿ افہلص ےہ۔

 اعتٰیل ہنعہبیتق نب دیعس، رکب انب رضم، انب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 زابؿ یک افحتظ ےک ایبؿ ںیم

     2985    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 رارزی یزیس ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًیسٰی ب٩ ك٠حہ، حرضت ابویوہزہ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، ًبساٌٟزیز ز :  راوی

َِٟضا ٩ًَِ یَزٔیَس ب٩ِٔ ا َراَوِرزٔیُّ  ٔ اٟسَّ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ِّیُّ َحسَّ ٤َِٟک ُس ب٩ُِ أَبٔی ٤ًََُز ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ٩ًَِ ًٔیَسی و َحسَّ ٔس ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٔ ز

 ٩ًَِ ِٟک٤َٔ٠َٔة ٣َ  ب٩ِٔ ك٠ََِحَة  ٥ُ بٔا ََٟیَتک٠ََّ ِبَس  ٌَ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َُّن ٣َا ٓٔیَضا یَِضؤی أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ا یَتََبْ

زٔٔب  ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ َوا ٤َِٟرِشٔ َس ٣َا بََِْن ا ٌَ  بَٔضا فٔی ا٨َّٟارٔ أَبِ

راردی سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اوبویرہہ ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل ےن دمحم نب ایب رمع یکم، دبعازعلسی د

 اراشد رفام ا دنبہ وکیئ ایسی ابت  ہہ داتی ےہ ہک اس اک اصقنؿ ںیہن اتھجمس ہکبج اس یک فہج ےس فہ دفزخ ںیم اینت دفر اج رک رگات ےہ ہک

 ک ان رشمؼ ف رغمب ےک درایمؿ افہلص ےہ۔

 دمحم نب ایب رمع یکم، دبعازعلسی دراردی سیدی نب اہد، دمحم نب اربامیہ، ٰیسیع نب ہحلط، رضحت اوبویرہہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...افر دفرسفں وک ربایئوج آدیم دفرسے وک یکین اک مکح دایت ےہ افر وخد یکین ہن رکات وہ 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 یک زسا ےک ایبؿ ںیموج آدیم دفرسے وک یکین اک مکح دایت ےہ افر وخد یکین ہن رکات وہ افر دفرسفں وک ربایئ ےس رفاتک وہ افر وخد ربایئ رکات وہ ا ےس آدیم 



 

 

     2986    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابوَکیيی یحیٌی اسحقی  :  راوی

 ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ط٘یٙ، حرضت اسا٣ہ ب٩ زیس

 ِ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ْ ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َوأَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ُى ِٔلَبٔی َحسَّ ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوأَبُو َُکَ ٕ َوإِٔسَح ر

٩ًَِ َط  ٤ًَُِع  َ ث٨ََا اِِل اؤیََة َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ وَ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخُ َٗ ُٙ أَِخبََر٧َا و  ا٢َ َیِحٌَی َوإِٔسَح َٗ یِٕب  ٩ًَِ أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس َُکَ  ٕٙ ٘ٔی

َٟطُ أَََّل َتِسخُ  ا٢َ ٗٔی١َ  َٗ ٔ ِس ک٤َِّ٠َُتطُ ٓ َ٘ َٟ ٥ُِٜ َواہللٔ  ٌُ ِّی ََّل أُک٤ُِّ٠َطُ إَّٔلَّ أُِس٤ٔ ا٢َ أََتَزِوَ٪ أَن َ٘ َٓ َُٓتک٤َِّ٠َطُ  ًَلَی ًُِث٤َاَ٪  امَی بَِیىٔی َوبَِی٨َطُ ٣َا ١ُ 

ُٗو٢ُ ِٔلََحٕس یَ  َتَحُط َوََّل أَ َٓ  ٢َ ٩ِ٣َ وَ٪ أَوَّ ُٛ ِٓتَتَٔح أ٣َِّزا ََّل أُحٔبُّ أَِ٪ أَ ُت زُوَ٪ أَِ٪ أَ ٌِ َس ٣َا َس٤ٔ ٌِ َّطُ َخِْرُ ا٨َّٟأض َب ًَلَیَّ أ٣َّْٔرا إ٧ٔ ُٜوُ٪ 

 َ َٓت ُی٠َِقی فٔی ا٨َّٟارٔ  َٓ َِٟ٘ٔیا٣َٔة  و٢ُ یُِؤتَی بٔاٟزَُّج١ٔ یَِو٦َ ا ُ٘ ٥َ َي ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٤َا َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٛ َیُسوُر بَٔضا  َٓ َتاُب بَِل٨ٔطٔ  ِٗ ُٙ أَ ٔ ٨َِسٟ

ِٟحٔ  ٖٔ یَُسوُر ا زُو ٌِ ٤َِٟ ٥َِٟ َت٩ُِٜ َتأ٣ُِزُ بٔا ََٟک أَ ًَُٓلُ٪ ٣َا  وُٟوَ٪ یَا  ُ٘ َی َٓ َِٟیطٔ أَص١ُِ ا٨َّٟارٔ  ٔ ٍُ إ َیِحَت٤ٔ َٓ ٨ِ٤ُِٟرَکٔ ٤َاُر بٔاٟزَّوَی  ٩ًَِ ا  َوَت٨َِهی 

٨ِ٤ُِٟرَکٔ َوآتٔیطٔ  ٩ًَِ ا ٖٔ َوََّل آتٔیطٔ َوأ٧ََِهی  زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٨ُِت آ٣ُزُ بٔا ُٛ ِس  َٗ و٢ُ بَلَی  ُ٘ َی َٓ 

ی ااحسؼ اوباعمفہی اشمع، قیقش، رضحت  ییحی  
حب ئ
ت 

نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکیبی 

ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ھجم ےس اہک ایگ ایک  م رضحت امثعؿ ےک اپس ںیہن اجےت افر اؿ ےس ابت ںیہن 

 ا ایک  م ایخؽ رکےت وہ ہک ںیم رضحت امثعؿ ےس ابت ںیہن رکات ںیم ںیہمت انسات وہں اہلل یک مسق ںیم رکےت؟ رضحت ااسہم ےن رفام

اؿ ےس ابت رک  اک وہ وج ابت ںیم ےن اےنپ افر اؿ ےک ابرے ںیم رکان یھت ںیم فہ ابت وھکانل ںیہن اچاتہ افر ںیم ںیہن اچاتہ ہک فہ ابت 

ںیم ہی اتہک وہں ہک یسک وک وج ھجم رپ احمک وہ ہک فہ بس ولوگں ےس رتہب ےہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع  وھکےنل فاال الہپ ںیم یہ وہں افر ہن یہ

فملس اک رفامؿ نس ےنیل ےک دعب رفامےت ںیہ ہک  ماتم ےک دؿ اکی آدیم وک ال ا اجےئ اگ افر اےس دفزخ ںیم ڈاؽ د ا اجےئ اگ سج ےس 

 ےل رک اس رطح وھگےم اگ سج رطح دگاھ یکچ وک ےل رک وھگاتم ےہ۔ دفزخ فاےل اس ےک ٹیپ یک آںیتن  لک آںیئ یگ فہ آوتنں وک

ایئ اس ےک اپس اےھٹک وہ رک ںیہک ےگ، اے الفں! ےھجت ایک وہا؟ ینعی آج وت سک احتل ںیم ےہ ایک وت ولوگں وک یکین اک مکح ںیہن داتی افر رب

داتی اھت نکیل وخد اس یکین رپ لمع ںیہن رکات اھت افر ولوگں ربایئ ےس عنم رکات  ےس ںیہن رفاتک ھت؟ فہ ےہک اگ5 اہں ںیم ولوگں وت یکین اک مکح

 اھت نکیل ںیم وخد ربایئ ںیم التبم اھت۔

ی اوباعمفہی اشمع، قیقش،  :  رافی

خق
س

ی ا  
حب ئ
ت 

ییحی نب ییحی، اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرکیبی 

 زدیرضحت ااسہم نب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ؿ ںیمیک زسا ےک ایبوج آدیم دفرسے وک یکین اک مکح دایت ےہ افر وخد یکین ہن رکات وہ افر دفرسفں وک ربایئ ےس رفاتک وہ افر وخد ربایئ رکات وہ ا ےس آدیم 
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 ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، حرضت ابووائ١ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٨َّا ٨ًِٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی َوائ١ٕٔ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُج١ْ ٣َا َحسَّ َ٘ َٓ َس أَُسا٣ََة ب٩ِٔ َزیِٕس 

َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ  َٚ ا ٍُ َوَسا َُٓتک٤َِّ٠َُط ٓامَٔی َيِؼ٨َ ًَلَی ًُِث٤َاَ٪  َک أَِ٪ َتِسُخ١َ  ٌُ  َی٨َ٤ِ

ہک امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ رضحت ااسہم نب زدی ےک اپس ےھت 

اکی آدیم ےن رعض ایک آپ وک سک زیچ ےن رفاک ےہ ہک آپ رضحت امثعؿ ےک اپس اج رک اؿ ےس ابت رکںی رھپ ذموکرہ رفاتی یک 

 رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، اشمع، رضحت اوبفالئ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااسنؿ وک اےنپ انگوہں ےک ااہظر ہن رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ااسنؿ وک اےنپ انگوہں ےک ااہظر ہن رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم
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زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبس يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اخی، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حرضت  :  اویر

 ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

أ٪ حَ  ا٢َ اِْلََخَ َٗ ثَىٔی و  ِبْس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ َو ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ سَّ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي

ُت َرُسو٢َ اہللٔ ٌِ وَُّل َس٤ٔ ُ٘ ُت أَبَا صَُزیَِزَة َي ٌِ ا٢َ َسا٥ْٟٔ َس٤ٔ َٗ ا٢َ  َٗ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َحسَّ َّی اہللُ   َػل

٤َُِٟحاصٔزٔی٩َ  اْة إَّٔلَّ ا َٓ ا ٌَ ًٔی ٣ُ و٢ُ ک١ُُّ أ٣َُّ ُ٘ و٢ُ َي ُ٘ َی َٓ ِس َستََرُظ َربُُّط  َٗ ٤ًَّل ث٥َُّ يُِؼبُٔح  ًَ ِی١ٔ  ِبُس بٔا٠َّٟ ٌَ ِٟ ١َ٤َ ا ٌِ َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ اِْلِٔجَضارٔ أَِ٪ َي

ََٓیبٔیُت َيِشتُرُُظ َربُُّط َوُيِؼبُٔح  ِس بَاَت َيِشتُرُُظ َربُُّط  َٗ َذا َو َٛ َذا َو َٛ َِٟبارَٔحَة  ٠ِٔ٤ًَُت ا ِس  َٗ ًَُٓلُ٪  ُٕ ٔستِرَ َیا  ا٢َ  یَِٜٔظ َٗ ٨ِطُ  ًَ اہللٔ 

ِٟضَٔحارٔ   ُزَصِْْر َوإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

زریہ نب رحب، دمحم نب اح م، دبع نب دیمح، دبع وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ، انب اہشب، اسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

رفامےت ںیہ ہک ریمی اسری اتم ےک اسرے انگہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

اعمػ رک دےیئ اجںیئ ےگ  ااےئ اؿ انگوہں ےک وج االعہین انگوہں ےک فہ اعمػ ںیہن ےئک اجںیئ ےگ فہ ہی ہک دنبہ رات وک وکیئ انگہ 

 ےن زگہتش رات ا ےس ا ےس رکات ےہ رھپ حبص وک اس اک رپفرداگر اس ےک انگہ یک رپدہ وپیش رکات ےہ نکیل فہ اےس اتہک ےہ اے الفں ںیم

انگہ ایک افر رات زگاری رپفرداگر ےن وت اےس اپھچ ا افر اسری رات رپدہ وپیش یک نکیل حبص وہےت یہ اس ےن اس انگہ وک اظرہ رکد ا ےسج 

 اہلل زعفلج ےن اپھچ ا اھت۔

 اہشب، اسمل، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل زریہ نب رحب، دمحم نب اح م، دبع نب دیمح، دبع وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ، انب :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 فر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیمےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی ا
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 ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، حٔؽ ب٩ ُیاث، س٠امی٪، حرضت ا٧ص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ٣اٟک رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٧ ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ًََلَص َحسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧ََٔص ب٩ِٔ ٣َأٟٕک  َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ْؽ َوصَُو اب٩ُِ َُٔیإث  ِٔ ث٨ََا َح ٕ َحسَّ ٤َِْر

َّٟٔذی ا٢َ ا َ٘ َٓ ِت اِْلََخَ  ٥َِٟ يَُظ٤ِّ َت أََحَسص٤َُا َو َظ٤َّ َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َرُجًَلٔ٪  ًَ َّی اہللُ  ِتطُ  ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٥ِ ُيَظ٤ِّ ًَُٓلْ٪  َٟ ًََلَص 

٥ِ َتِح٤َِس اہللَ  َٟ ََّک  ا٢َ إٔ٪َّ َصَذا َح٤َٔس اہلَل َوإ٧ٔ َٗ ِتىٔی  ٥ِ٠َ ُتَظ٤ِّ َٓ ًََلِشُت أ٧ََا  طُ َو تَّ َظ٤َّ َٓ 

دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب ایغث، امیلسؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اہلل ہیلع فملس ےک اپس دف آدویمں ےن  اکنیھ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ ںیم ےس اکی وک ےنکنیھچ اک وجاب د ا افر دفرسے وک یبن یلص

 ا وجاب ںیہن د ا وت اس ےن رعض ایک آپ یلص اہلل ہیلع فملس الفں وک ےنکنیھچ اک وجاب د ا افر ےھجم ےنکنیھچ اک وجاب ںیہن د ا آپ ےن رفام
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 دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، صفح نب ایغث، امیلسؿ، رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
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 ابوَکیب، ابوخاٟس اح٤ز، س٠امی٪، حرضت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا أَبُو َخأٟٕس  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ و َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ٩ًَِ أ٧ََٕص  َِّیِٔمِّ  َ٪ اٟت ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ىٔی اِِلَِح٤ََز  ٌِ  َي

 اوبرکبی، اوباخدل ارمح، امیلسؿ، رضحت اسن ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

 ، امیلسؿ، رضحت اسناوبرکبی، اوباخدل ارمح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
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زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ ٤٧ْر، زہْر، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت  :  راوی

 ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ  ٕ ُى ٟٔزَُصِْر ِٔ ٕ َوا٠َّٟ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ُس ب٩ُِ  ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَأػ٥ٔ ب٩ِٔ ک٠َُِیٕب َحسَّ  ٩ًَِ أس٥ُ ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َ٘ ِٟ ا

٥ِ٠َ يَُظ  َٓ َلِشُت  ٌَ َٓ ًَبَّإض  ١ٔ ب٩ِٔ  ـِ َٔ ِٟ ًَلَی أَبٔی ٣ُوَسی َوصَُو فٔی بَِیٔت ب٨ِٔٔت ا ا٢َ َزَخ٠ُِت  َٗ َتَضا ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  َظ٤َّ َٓ ًََلَشِت  ِتىٔی َو ِّ٤

 َّ٤٠َ َٓ أَِخبَرِتَُضا  َٓ ِّی  ٔلَی أُم ُت إ ٌِ َج ًََلَص رَفَ ا٢َ إٔ٪َّ اب٨َِٔک  َ٘ َٓ َضا  تَّ َظ٤َّ َٓ ًََلَشِت  ِتُط َو ٥ِ٠َ ُتَظ٤ِّ َٓ ًََلَص ٨ًَِٔسَک ابِىٔی  َِٟت  ا َٗ ا َجائََضا 

َّی اہللُ  ُت َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٌِ َضا َس٤ٔ تُّ ََٓظ٤َّ َح٤َٔسِت اہلَل  َٓ ًََلَشِت  ِتُط َو ٥ِ٠َ أَُط٤ِّ َٓ ٥ِ٠َ َیِح٤َِس اہلَل  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ َٓ ًَ ًََلَص   و٢ُ إَٔذا  ُ٘ ٥َ َي

ُتوظُ  ًَل ُتَظ٤ِّ َٓ ٥ِ َیِح٤َِس اہللَ  َٟ إِٔ٪  َٓ ُتوُظ  َظ٤ِّ َٓ َح٤َٔس اہلَل  َٓ  ٥ِ ُٛ  أََحُس

زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ، اقمس نب امکل، اعمص نب بیلک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع 

 رضحت اوبومیس ےک اپس ایگ وت فہ رضحت لضف نب ابعس یک یٹیب ےک رھگ ںیم ےھت ےھجم کنیھچ آیئ وت اوہنں ےس رفاتی ےہ ہک ںیم

ےن ےھجم وجاب ہن د ا افر لضف یک یٹیب وک کنیھچ آیئ وت رضحت اوبومیس ےن اےس وجاب دے د ا ںیم اینپ فادلہ ےک اپس ایگ افر اںیہن 

 افر ےنہک یگل آپ ےن ریمے ےٹیب وک کنیھچ اک وجاب ویکں ںیہن د ا۔ اوبومیس ےن اہک اس یک ربخ دی وتہ رضحت اوبومیس ےک اپس آںیئ

ِ ںیہن اہک۔
َ
ْد ُ ّللِّ
َم
ج
ْ ل

 اس ےن اَ



 

 

زریہ نب رحب، دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، زریہ، اقمس نب امکل، اعمص نب بیلک ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبربدہ ریض اہلل  :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2992    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤٧ْر، وٛیٍ، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، ایاض ب٩ س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابونرض ہاط٥ ب٩  ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل ب٩ :  راوی

 ٗاس٥، ًرک٣ہ ب٩ ٤ًار، حرضت ایاض ب٩ س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َّ٤ًَ ٣َُة ب٩ُِ  ث٨ََا ًرِٔکٔ ٍْ َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی ٕ َحسَّ ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ٤َُ٧ِْر ًَ ُس ب٩ُِ  ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ أَبٔیطٔ ح و َحسَّ  َٔ َو ِٛ َ ٩ًَِ إٔیَأض ب٩ِٔ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل إر 

 ٣َ ث٨ََا ًرِٔکٔ أس٥ٔ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوا٠َّٟ ث٨ََا إِٔسَح ثَىٔی إٔیَاُض ب٩ُِ َحسَّ إر َحسَّ َّ٤ًَ ُة ب٩ُِ 

 َٔ َو ِٛ َ َٟطُ یَزِ  َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ اِِل ا٢َ  َ٘ َٓ ًََلَص َرُج١ْ ٨ًَِٔسُظ  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو ًَ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیَّ َػل َّطُ َس٤ٔ ثَُط أ٧َ َح٤َُک اہللُ ث٥َُّ أَ٪َّ أَبَاُظ َحسَّ

و٦ْ  ُٛ ِ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ اٟزَُّج١ُ ٣َز َّی اہللُ  َٟطُ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا٢َ  َ٘ َٓ ی   ًََلَص أَُِخَ

اہلل نب ریمن، فعیک، رکعہم نب امعر، ا اس نب ہملس نب اوکع، ااحسؼ نب اربامیہ، اوبرضن اہمش نب اقمس، رکعہم نب امعر، دمحم نب دبع

رضحت ا اس نب ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک اؿ ےک ابپ ےن ایبؿ رفام ا ہک اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع 

مک اہلل رھپ اس آدیم ےن فملس ےس انس ہک اکی آدیم 
خ

ےن آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  اکنیھ وت آپ ےن اس ےک ےئل داع رفامیئ ری

 دفرسی رمہبت  اکنیھ وت ر اؽ اہلل ےن اس آدیم ےک ابرے ںیم رفام ا اےس وت زاکؾ ےہ۔

 اربامیہ، اوبرضن اہمش نب اقمس، رکعہم نب دمحم نب دبعاہلل نب ریمن، فعیک، رکعہم نب امعر، ا اس نب ہملس نب اوکع، ااحسؼ نب :  رافی

 امعر، رضحت ا اس نب ہملس نب اوکع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 تہ ےک ایبؿ ںیمےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکا
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یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًلی ب٩ ححز سٌسی، اس٤ٌی١ اب٩ جٌرف، ًًلء، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ًَلٔیُّ  ٌٔیٕس َو ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ أَیُّوَب َو ًَلٔئ  َحسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَفٕ  ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ َج ٌِ ٌٔی١ُ َي ث٨ََا إِٔس٤َ اُٟوا َحسَّ َٗ ٔسیُّ  ٌِ ٕ اٟشَّ ب٩ُِ حُِحز

ِیَلا َثاُؤُب ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ا٢َ اٟتَّ َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ٥ِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُٛ إَٔذا َتَثائََب أََحُس َٓ ٠َِیِٜٔو٥ِ ٔ٪  َٓ

 ََ  ٣َا اِسَتَلا

ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، ، یلع نب رجح دعسی، اامسلیع انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

 اےس رفےک۔ر اؽ اہلل ےن رفام ا امجیئ اک آان اطیشؿ یک رطػ ےس ےہ وت بج  م ںیم ےس یسک آدیم وک امجیئ آےئ وت سج دقر وہ ےکس 

 ییحی نب اویب، ہبیتق نب دیعس، یلع نب رجح دعسی، الیعمس انب رفعج، العء، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیمےنکنیھچ فاےل وک وجا
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 ابوُشا٪، ٣اٟک ب٩ ًبساٟواحس، برش ب٩ ٣ٔـ١، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

٤ِِٟٔش٤َعٔیُّ ٣َأُٟک بِ  اَ٪ ا ثَىٔی أَبُو َُشَّ ُت َحسَّ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ث٨ََا ُسَضِی١ُ ب٩ُِ أَبٔی َػأٟٕح  ١ٔ َحسَّ َـّ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا برِٔشُ ب٩ُِ ا َِٟواحٔسٔ َحسَّ ًَِبٔس ا  ٩ُ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ُث أَبٔی  ُِٟدِسرٔیِّ یَُحسِّ ٌٔیٕس ا ٠ُِی٤ِٔشِک  إَٔذا َتَثاَوَب أَ اب٨ِّا ِٔلَبٔی َس َٓ  ٥ِ ُٛ َحُس

ِیَلاَ٪ یَِسُخ١ُ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ًَلَی ٓٔیطٔ   ٔ  بَٔیٔسظ

اوباسغؿ، امکل نب دبعاولادح، رشب نب لضفم، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن 

ہنم رپ اہھت رھک رک اےس رفےک ویکہکن اطیشؿ ادنر دالخ وہ اجات  رفام ا بج  م ںیم ےس یسک آدیم وک امجیئ آےئ وت اےس اچےئہ ہک فہ اےنپ

 ےہ۔

 رشب نب لضفم، لیہس نب اوباصحل، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوباسغؿ، امکل نب دبعاولادح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم
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 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز سہی١ ب٩ حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

ُٗتَِیَبةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ َرُسو٢َ  َحسَّ ٌٔیٕس  ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی َس ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ   ٔ زٔیز ٌَ ِٟ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ َّی اہللُ  ب٩ُِ َس اہللٔ َػل

ِیَلاَ٪ یَِسُخ١ُ  إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ  ٔ ٠ُِی٤ِٔشِک بَٔیٔسظ َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ إَٔذا َتَثاَوَب أََحُس َٗ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ 

 نب دیعس، دبعازعلسی لیہس نب رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ ہبیتق

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس یسک آدیم وک امجیئ آےئ وت اےس اچےئہ ہک اےنپ اہھت ےس اس وک رفےک ویکہکن اطیشؿ 

 ۔ادنر دالخ وہ اجات ےہ

 ہبیتق نب دیعس، دبعازعلسی لیہس نب رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےک ایبؿ ںیمےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ 

     2996    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، اب٩ ابوسٌیس خسری رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ َحسَّ ُِٟدِسرٔیِّ  ٌٔیٕس ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ ُسَضِی١ٔ ب٩ِٔ أَبٔی َػأٟٕح  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس  ٍْ ث٨ََا َوٛٔی َبَة َحسَّ

٠َِیِٜٔو٥ِ ٣َا اِستَ  َٓ ًَلةٔ  ٥ِ فٔی اٟؼَّ ُٛ ٥َ إَٔذا َتَثاَوَب أََحُس ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ َٓ  ََ ِیَلاَ٪ یَِسُخ١ُ َلا  إٔ٪َّ اٟظَّ

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعارلنمح نب ایب دیعس ریض 

امجیئ وت اےس  اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا بج  م ںیم ےس یسک آدیم وک

 اچےئہ ہک اےنپ اہھت ےس اس وک رفےک ویکہکن اطیشؿ ادنر دالخ وہ اجات ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، ایفسؿ، لیہس نب اوباصحل، انب اوبدیعس دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دبعارلنمح نب ایب  :  رافی

 دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ےنکنیھچ فاےل وک وجاب دانی افر امجیئ ےنیل یک رکاتہ ےک ایبؿ ںیم

     2997    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یس، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، سہی١ اب٩ ابوسٌ :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أَب ٌٔیٕس  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَبٔی َس ٩ًَِ أَبٔیطٔ َو ٩ًَِ ُسَضِی١ٕ  ث٨ََا َجزٔیْز  ث٨ََاظ ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ و َحسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیٕس  ی َس

٥َ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث برِٔشٕ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٔ َػل زٔیز ٌَ ِٟ ًَِبسٔ ا   َو

امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، لیہس انب اوبدیعس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن 

 اراشد رفام ا )افر رھپ( رشب افر دبعازعلسی یک رفاتی یک رطح لقن ایک ےہ۔

 اوبدیعس، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع امثعؿ نب ایب ہبیش، رجری، لیہس انب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رفتمؼ ااحدثی ابمرہک ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رفتمؼ ااحدثی ابمرہک ےک ایبؿ ںیم

     2998    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤یس ًبس اب٩ رآٍ، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ِبُس اٟزَّ  ًَ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ َرآ َٗ ِبْس أَِخبََر٧َا و  ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ٍٕ َو ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ َ َحسَّ ٚٔ أَِخبََر٧ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ زَّ ٤َْز  ٌِ ا ٣َ

َُٜة ٩ِ٣ٔ ٧ُو ٔ ٤ًََِٟلئ ِت ا َ٘ ٔ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُخ٠ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َِٟت  ا َٗ ًَائَٔظَة   ٩ًَِ َوَة  َِٟحا٪ُّ ٩ِ٣ٔ ٣َارٕٔد ٩ًَِ ُْعِ َٙ ا ٔ ٕر َوُخ٠

َٕ َل٥ُِٜ  ا ُؤػ َٙ آَز٦ُ ٤٣َّٔ ٔ  ٩ِ٣ٔ ٧َإر َوُخ٠

 دیمح دبع انب راعف، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد دمحم نب راعف، دبع نب

رفام ا رفوتشں وک ونر ےس دیپا ایک ایگ ےہ افر ونجں وک آگ یک ٹیپل ےس دیپا ایک ایگ ےہ افر رضحت آدؾ وک اس زیچ ےس سج اک ذرک رقآؿ 

 دیجم ںیم ایک ایگ ےہ۔

 دمحم نب راعف، دبع نب دیمح دبع انب راعف، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وچاہ خسم دشہ ےہ ۔

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہ خسم دشہ ےہ ۔اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وچ

     2999    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ ًبساہلل رزی، ث٘فی، اب٩ ٣ثىی، ًبساٟوہاب، خاٟس، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 سْری٩، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ث٨ََا إِٔسَح ِٔ َحسَّ فٔیِّ َوا٠َّٟ َ٘ ٩ًَِ اٟثَّ ا  ٌّ یُّ َج٤ٔی ًَِبٔس اہللٔ اٟزُّزِّ ُس ب٩ُِ  ٨َزٔیُّ َو٣َُح٤َّ ٌَ ِٟ َّی ا ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ُى َّٔلب٩ِٔ ی٥َ َو٣َُح٤َّ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزَة  ٔس ب٩ِٔ ٔسْرٔی٩َ  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ ث٨ََا َخأْٟس  َِٟوصَّأب َحسَّ ِبُس ا ًَ ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ

أَِر أَََّل َتَزِو٧ََضا َٔ ِٟ ٠َِت َوََّل أَُراَصا إَّٔلَّ ا ٌَ َٓ ائٔی١َ ََّل یُِسَری ٣َا  ْة ٩ِ٣ٔ بَىٔی إرِٔسَ َُٓ٘ٔسِت أ٣َُّ  ٥َ ٥َِٟ  َوَس٠َّ َِٟباُ٪ اِْلٔب١ٔٔ  ََٟضا أَ  ٍَ إَٔذا ُؤؿ

َِٟباُ٪  ََٟضا أَ  ٍَ بُِط َوإَٔذا ُؤؿ َتُط ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ  َترِشَ ٌِ ا٢َ آ٧َِت َس٤ٔ َ٘ َٓ ّبا  ٌِ َٛ َِٟحٔسیَث  ثُِت َصَذا ا َحسَّ َٓ ا٢َ أَبُو صَُزیَِزَة  َٗ بَِتُط  أئ رَشٔ اٟظَّ

 ُٙ ا٢َ إِٔسَح َٗ ِوَراَة و  أُ اٟتَّ ٠ُُِٗت أَأََِقَ ا٢َ َذَٟٔک ٣َٔزاّرا  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُُِٗت َن  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٠َِت فٔی رَٔوایَ  اہللٔ َػل ٌَ َٓ  تٔطٔ ََّل ٧َِسرٔی ٣َا 

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل رزی، یفقث، انب ینثم، دبعاولاہب، اخدل، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل 

افر ہی ہتپ ںیہن گل راہ اھت ہک فہ  اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ینب ارسالیئ اک اکی رگفہ مگ وہایگ اھت

اہکں ایگ ےہ افر ریما ایخؽ ےہ ہک فہ )خسم دشہ( وچےہ ںیہ ایک  م ہی ںیہن دےتھکی ہک بج وچوہں ےک اسےنم افوٹنں اک دفدھ راھک اجات 

ہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےہ وت فہ اےس ںیہن ےتیپ افر بج اؿ ےک اسےنم رکبویں اک دفدھ راھک اجات ےہ وت فہ یپ ےتیل ںیہ رضحت اوبرہری

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی دحثی رضحت بعک ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس ایبؿ یک وت اوہنں ےن رفام ا ایک وت ےن ہی دحثی ر اؽ اہلل یلص 

ینپ رفاتی اہلل ہیلع فملس ےس  ین ےہ ںیم ےن اہک اہں اوہنں ےن ابرابر یہی وپاھچ وت ںیم ےن اہک ایک آپ ےن وتراة زپیھ ےہ ااحسؼ ےن ا

 ںیم اہک ےہ ہک مہ ںیہن اجےتن ہک اس رگفہ اک ایک وہا۔

ااحسؼ نب اربامیہ، دمحم نب ینثم، دمحم نب دبعاہلل رزی، یفقث، انب ینثم، دبعاولاہب، اخدل، دمحم نب ریسنی، رضحت اوبرہریہ  :  رافی

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک وچاہ خسم دشہ ےہ ۔

     3000    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب ٣ح٤س ب٩ ًًلء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، ٣ح٤س، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَبٔی صَُزیَِزةَ و حَ  ٕس  ٩ًَِ ٣َُح٤َّ  ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦ ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة  ًَلٔئ َحسَّ ٌَ ِٟ ُس ب٩ُِ ا یِٕب ٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َُکَ أَِرةُ ٣َِشْذ َوآیَُة سَّ َٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ  

ٍُ بََِْن یََسیِضَ  بُطُ َویُوَؿ َترِشَ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ َٟبَُن ا ٍُ بََِْن یََسیَِضا  َّطُ یُوَؿ َت َصَذا َذَٟٔک أ٧َ ٌِ ْب أََس٤ٔ ٌِ َٛ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُط  ُٗ ًََٓل َتُذو َٟبَُن اِْلٔب١ٔٔ  ا 

ِوَراةُ  ًَلَیَّ اٟتَّ َِٟت  ٔ أ٧ُِز َٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ   ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل

ےہ ہک وچاہ خسم دشہ ےہ افر اس ابت یک اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی 

اشنین ہی ےہ ہک بج وچےہ ےک اسےنم رکبی اک دفدھ راھک اجات ےہ وت فہ اےس یپ اجات ےہ افر افوٹنں اک دفدھ راھک اجےئ وت اےس ںیہن اتیپ 

ےس  ین ےہ رضحت اوبرہریہ رضحت بعک ےن رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ایک  م ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس 

 ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا وت ایک ریمے افرپ وتارت انزؽ وہیئ یھت؟

 اوبرکبی دمحم نب العء، اوبااسہم، اشہؾ، دمحم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی  اراخ ےس دف رمہبت ںیہن ڈاس اج اتکس

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی  اراخ ےس دف رمہبت ںیہن ڈاس اج اتکس

     3001    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، اب٩ ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌی :  راوی

٩ًَِ أَبٔی صَُزیِ  ٤َُِٟشیَّٔب  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ  ِی١ٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َِٟیْث  ث٨ََا  ٌٔیٕس َحسَّ ُٗتَِیَبُة ب٩ُِ َس ث٨ََا  ٠ًََِیطٔ َحسَّ َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل َزَة 

ا٢َ ََّل یُ  َٗ  ٥َ ٤ُِِٟؤ٩ُ٣ٔ ٩ِ٣ٔ ُجَِحٕ َواحٕٔس ٣َزََّتِْٔن َوَس٠َّ  ٠َِسُْ ا

ہبیتق نب دیعس، ، ثیل، ، لیقع، زرہی، انب ر بی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک آپ 

 ےن رفام ا ومنم اکی  اارخ ےس دف رمہبت ںیہن ڈاس اج اتکس۔

 زرہی، انب ر بی، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ہبیتق نب دیعس، ثیل، لیقع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم اکی  اراخ ےس دف رمہبت ںیہن ڈاس اج اتکس



 

 

     3002    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، رح٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ حات٥، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، اب٩ اخی اب٩ طہاب، اب٩  :  راوی

 ٣شیب، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ اََّل أَِخب َٗ ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی  ٔ َورَحِ اصٔز ث٨َٔیطٔ أَبُو اٟلَّ ُس ب٩ُِ َحات٥ٕٔ و َحسَّ ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ٩ًَِ یُو٧َُص ح و َحسَّ َر٧َا اب٩ُِ َوصِٕب 

 ٩ًَِ ٔب  ٤َُِٟشیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَخٔی اب٩ِٔ ٔطَضإب  وُب ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َحسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي اََّل َحسَّ َٗ َّ ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل ی اہللُ أَبٔی صَُزیَِزَة 

 ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب٤ِٔٔث٠ٔطٔ 

اوباطرہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، زریہ نب رحب، دمحم نب اح م، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ انب اہشب، انب ر بی، رضحت 

 اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

رہ، رحہلم، انب فبہ، ویسن، زریہ نب رحب، دمحم نب اح م، وقعیب نب اربامیہ، انب ایخ انب اہشب، انب ر بی، اوباط :  رافی

 رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... اعمےلم ںیم ریخ یہ ریخ ےہ ۔ت اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم ےک رہ

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ت اس ابت ےک ایبؿ ںیم ہک ومنم ےک رہ اعمےلم ںیم ریخ یہ ریخ ےہ ۔

     3003    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

، ثابت، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ابی ٟیلی حرضت ہساب ب٩ خاٟس اززی، طیبا٪ ب٩ رفور، س٠امی٪ ب٩ ٣ِْرہ، طیبا٪، س٠امی٪ :  راوی

 ػہیب

 ِٔ ٔ َوا٠َّٟ ٤َُِِْٟٔرة َ٪ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ُس٠َامِیَ ا  ٌّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس اِِلَِززٔیُّ َوَطِیَباُ٪ ب٩ُِ رَفُّوَر َج٤ٔی ث٨ََا َصسَّ ُ٪ َحسَّ ث٨ََا ُس٠َامِیَ ُى َٟٔظِیَباَ٪ َحسَّ

 ٔ ًَِبسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَب  ٩ًَِ ث٨ََا ثَابْٔت  ٤ُِِٟؤ٩ٔ٣ٔ َحسَّ ٔ ا ًََحّبا ِٔل٣َِز ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ُػَضِیٕب  َِٟیلَی  ی 

 َٟ َٓکَاَ٪ َخِّْرا  اُئ َطرَکَ  َِٟیَص َذاَک ِٔلََحٕس إَّٔلَّ ٤ُ٠ِِٟٔؤ٩ٔ٣ٔ إِٔ٪ أََػابَِتطُ رَسَّ کَاَ٪ طُ َوإِٔ٪ أََػابَ إٔ٪َّ أ٣ََِزُظ ک٠َُّطُ َخِْْر َو َٓ اُئ َػبََر  ِتُط َُضَّ

َٟطُ   َخِّْرا 

دہاب نب اخدل ازدی، ابیشؿ نب رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، ابیشؿ، امیلسؿ، اثتب، دبعارلنمح انب ایب  ،یل رضحت بیہص ےس 



 

 

 ریخ ےہ افر ہی رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ومنم آدیم اک یھب بیجع احؽ ےہ ہک اس ےک رہ احؽ ںیم ریخ یہ

ابت یسک وک احلص ںیہن  ااےئ اس ومنم آدیم ےک ہک ارگ اےس وکیئ فیلکت یھب یچنہپ وت اےس ےن رکش ایک وت اس ےک ےئل اس ںیم یھب 

 وثاب ےہ افر ارگ اےس وکیئ اصقنؿ  اچنہ افر اس ےن ربص ایک وت اس ےک ےئل اس ںیم یھب وثاب ےہ۔

 رففخ، امیلسؿ نب ریغمہ، ابیشؿ، امیلسؿ، اثتب، دبعارلنمح انب ایب  ،یل رضحت بیہص دہاب نب اخدل ازدی، ابیشؿ نب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف ںیم زپےن اک رطخہ وہ ۔

     3004    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس حذاء، حرضت ًبساٟزح٩٤ ب٩ برکہ :  راوی

ِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی  ًَ  ٩ًَِ أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا  ٍٕ ث٨ََا َیزٔیُس ب٩ُِ ُزَریِ ث٨ََا َیِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی َحسَّ ا٢َ ٣ََسَح َحسَّ َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  برَِکَ

 ٌِ َل َٗ ا٢َ َویَِحَک  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َٙ َػاحٔبَٔک ٣َٔزاّرا إَٔذا َرُج١ْ َرُجًّل ٨ًَِٔس ا٨َّٟٔيیِّ َػل َت ٨ًُُ ٌِ َل َٗ َٙ َػاحٔبَٔک  َت ٨ًُُ

ًَلَی اہللٔ  ِّی  ًَُٓل٧ّا َواہللُ َحٔشیبُطُ َوََّل أَُزك ١ِ أَِحٔشُب  ُ٘ ٠َِی َٓ َة  َٟ ٥ِ ٣َازّٔحا َػاحَٔبُط ََّل ٣ََحا ُٛ ٥ُ٠َ کَاَ٪ أََحُس ٌِ  أََحّسا أَِحٔشبُطُ إِٔ٪ کَاَ٪ َي

َذا َٛ َذا َو َٛ  َذاَک 

ییحی، سیدی نب زر،ع، اخدل ذحاء، رضحت دبعارلنمح نب رکبہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس  ییحی نب

یسک دفرسے آدیم یک رعتفی ایبؿ یک وت آپ ےن رفام ا ھجت رپ اوسفس ےہ ہک وت ےن اےنپ اھبیئ یک رگدؿ اکٹ دی وت ےن اےنپ اھبیئ یک 

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس درہا ا ہک بج  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ اسیھت یک رعتفی یہ رکان اچےئہ رگدؿ اکٹ دی یئک رمہبت آپ 

ہک فہ وت اےس اچےئہ ہک فہ ا ےس ےہک ریما امگؿ ےہ افر اہلل وخب اجاتن ےہ افر ںیم اس ےک دؽ اک احؽ ںیہن اجاتن ااجنؾ اک ملع اہلل یہ وک ےہ 

 ا ےس ا ےس ےہ۔

 ، سیدی نب زر،ع، اخدل ذحاء، رضحت دبعارلنمح نب رکبہییحی نب ییحی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 اک رطخہ وہ ۔ یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف ںیم زپےن



 

 

     3005    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

باز ب٩ جب٠ہ ب٩ ابی رواز، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، خاٟس، حرضت  :  راوی  ً ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو،

 ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی برکہ

ًَبَّازٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِزٔو ب٩ِٔ  ُس ب٩ُِ  ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍٕ أَِخبََر٧َا و َحسَّ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ ازٕ َحسَّ َجَب٠ََة ب٩ِٔ أَبٔی َروَّ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َة  ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی برَِکَ  ٩ًَِ أئ  َِٟحذَّ ٩ًَِ َخأٟٕس ا ث٨ََا  َبُة َحسَّ ٌِ ا٢َ ُط َٗ َّی٨َُُِسْر  َُّط  ٔيیِّ َػل ٥َ أ٧َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ اہللُ 

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ ا٢َ َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ َب َ٘ َٓ َذا ذَُٔکَ ٨ًَِٔسُظ َرُج١ْ  َٛ ١ُ ٨ِ٣ُٔط فٔی  ـَ ِٓ ٥َ أَ َّ٠

٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ ا٨َّٟٔيیُّ َػل َ٘ َٓ َذا  َٛ َّی اہللُ َو ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َٔک ث٥َُّ  و٢ُ ذَٟ ُ٘ َٙ َػاحٔبَٔک ٣َٔزاّرا َي َت ٨ًُُ ٌِ َل َٗ یَِحَک 

َّطُ  ١ِ أَِحٔشُب ًَُٓل٧ّا إِٔ٪ کَاَ٪ یَُزی أ٧َ ُ٘ ٠َِی َٓ َة  َٟ ٥ِ ٣َازّٔحا أََخاُظ ََّل ٣ََحا ُٛ ًَلَی  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إِٔ٪ کَاَ٪ أََحُس ِّی  َذَٟٔک َوََّل أَُزك  اہللٔ أََحّساَٛ

 نب ایب رکبہ یبن یلص ا

 

 

 

مب
خ

ہلل دمحم نب رمعف، ابعد نب ہلبج نب ایب رفاد، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، اخدل، رضحت دبعارل

اکؾ ہیلع فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ ےک اپس اکی آدیم اک ذرک ایک ایگ اکی آدیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ الفں الفں 

ںیم اہلل ےک ر اؽ اہلل ےک دعب وکیئ یھب اس ےس رتہب ںیہن ےہ وت یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ھجت رپ اوسفس ےہ ہک وت ےن اےنپ 

اسیھت یک رگدؿ اکٹ دی آپ ےن ہی ہلمج یئک رمہبت درہا ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م ںیم ےس وکیئ آدیم اےنپ 

یک رعتفی رضفر یہ رکان اچےہ وت اےس اچےہ ہک فہ رفامےئ ںیم امگؿ رکات وہں ہک فہ ااسی یہ ےہ افر فہ اس رپ ہی یھب راےئ رےھک  اھبیئ

 ہک ںیم اہلل ےک اقمےلب ںیم یسک وک رتہب ںیہن اتھجمس۔

 ، اخدل، رضحت دبعارلامحؿ نب ایب رکبہدمحم نب رمعف، ابعد نب ہلبج نب ایب رفاد، دمحم نب رفعج، اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رطخہ وہ ۔ یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف ںیم زپےن اک

     3006    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ٤ًزو ٧اٗس، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، طبابہ ب٩ ٗاس٥، ابوبرک ب٩ حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََاظ أَ  أس٥ٔ ح و َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ٤ًَِْزو ا٨َّٟاُٗٔس َحسَّ ث٨َٔیطٔ  ٩ًَِ و َحسَّ ص٤َُا  إر لِٔکَ ث٨ََا َطَبابَُة ب٩ُِ َسوَّ بُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ

ا٢َ َرُج١ْ ٣َا ٩ِ٣ٔ َرُج١ٕ بَ  َ٘ َٓ َِٟیَص فٔی َحسٔیثٔض٤َٔا  ٍٕ َو ٔ ٧َِحَو َحٔسیٔث َیزٔیَس ب٩ِٔ ُزَریِ َبَة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ َّی اہللُ ُط َس َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٌِ

٠َِیطٔ َو  ١ُ ٨ِ٣ٔطُ ًَ ـَ ِٓ  َس٥ََّ٠ أَ



 

 

 رمعف اندق، اہمش نب اقمس، اوبرکب نب ایب ہبیش، ابشہب نب اقمس، اوبرکب نب رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت سیدی نب

 زر،ع یک رفاتی یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ رصػ یظفل دبتیلی اک رفؼ ےہ۔

  نب ایب ہبیش، ابشہب نب اقمس، اوبرکب نب رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعرمعف اندق، اہمش نب اقمس، اوبرکب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 س ےک ہنتف ںیم زپےن اک رطخہ وہ ۔یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس ا

     3007    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوجٌرف ٣ح٤س ب٩ ػباح، اس١ٌ٤ ب٩ زَکیا، بزیس ب٩ ًبساہلل ب٩ ابوبززہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت ابو٣وسی رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ُس  رَفٕ ٣َُح٤َّ ٌِ ثَىٔی أَبُو َج ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ  َحسَّ ٩ًَِ أَبٔی بُزَِزَة  ًَِبٔس اہللٔ  ٩ًَِ بَُزیِٔس ب٩ِٔ  یَّاَئ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ َزََکٔ ث٨ََا إِٔس٤َ بَّاحٔ َحسَّ ا٢َ ب٩ُِ اٟؼَّ َٗ وَسی 

 َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِِٟٔسَحةٔ  یطٔ فٔی ا ًَلَی َرُج١ٕ َویرُِطٔ ٥َ َرُجًّل یُِثىٔی  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ُت٥ِ َهِضَز اٟزَُّج١ٔ َس٤ٔ ٌِ َل َٗ ِس أَص٠َُِِٜت٥ِ أَِو  َ٘ 

ل نب زرک ا، ربدی نب دبعاہلل نب اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس 
مع
س

اوبرفعج دمحم نب ابصح، ا

فی  ین وت آپ ےن رفام ا  م ےن اےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اکی آدیم ےس یسک آدیم ےک ابرے ںیم تہب ز ادہ رعت

 الہک رکد ا  ا  م ےن اس آدیم یک تشپ اکٹ دی۔

ل نب زرک ا، ربدی نب دبعاہلل نب اوبربدہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت اوبومیس ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
مع
س

 اوبرفعج دمحم نب ابصح، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف ںیم زپےن اک رطخہ وہ ۔

     3008    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ ٣ہسی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، حبیب، ٣حاہس، حرضت ابو٤ٌ٣ز رضی اہلل ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٣ :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

 ِٟ ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َِضٔسٓیٕ َوا٠َّٟ ا  ٌّ َّی َج٤ٔی ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َو٣َُح٤َّ ًَِبُس اٟزَِّح٤َ َحسَّ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٩ٔ ٤َُثى

حَ  َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ اِِل٣ََُزأئ  ًَلَی أ٣َْٔر ا٦َ َرُج١ْ یُِثىٔی  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ٩ًَِ ٣َُحاصٕٔس  ٩ًَِ َحبٔیٕب  َیاَ٪  ِٔ َسازُ َیِحثٔی ٩ًَِ ُس ِ٘ ٔ٤ِٟ ١َ ا ٌَ



 

 

٥َ أَِ٪ ٧َِحثٔیَ  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ا٢َ أ٣َََز٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َُّراَب َو َُّراَب  ٠ًََِیطٔ اٟت احَْٔن اٟت ٤َِٟسَّ ٔ ا  فٔی ُوُجوظ

اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب دہمی، دبعارلنمح، ایفسؿ، بیبح، اجمدہ، رضحت اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک 

ہنم رپ  یٹ ڈاےنل ےگل  اکی آدیم ڑھکا وہا افر فہ اریمفں ںیم ےس اکی آدیم یک ڑبی رعتفی رکےن اگل وت رضحت دقماد اس آدیم ےک

 افر رفام ا ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن ںیمہ مکح رفام ا ہک تہب ز ادہ رعتفی رکےن فاےل ےک رہچفں رپ  یٹ ڈاؽ دںی۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دمحم نب ینثم، انب دہمی، دبعارلنمح، ایفسؿ، بیبح، اجمدہ، رضحت اوبرمعم ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف ںیم زپےن اک رطخہ وہ ۔

     3009    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌيی، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حرضت ہ٤ا٦ ب٩ حارث :  راوی

ُس  ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ رَفٕ َحسَّ  و َحسَّ ٌِ ٩ًَِ ب٩ُِ َج َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط

َحثَ  َٓ َسازُ  ِ٘ ٔ٤ِٟ ٤َٔس ا ٌَ َٓ ١َ َی٤َِسُح ًُِث٤َاَ٪  ٌَ َِٟحارٔٔث أَ٪َّ َرُجًّل َج ا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  بَتَِیطٔ َوکَاَ٪ َرُجًّل ٨ِ٣َُؼوٕر  ِٛ ًَلَی ُر ا 

َٟطُ ًُِث٤َا ا٢َ  َ٘ َٓ َِٟحِؼَباَئ  ١َ َیِحُثو فٔی َوِجضٔطٔ ا ٌَ َح َٓ ا٢َ إَٔذا َؿِد٤ّا  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ إٔ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ُ٪ ٣َا َطأ٧َُِک 

َُّراَب  اِحُثوا فٔی ُوُجوصٔض٥ِٔ اٟت َٓ احَْٔن  ٤َِٟسَّ  َرأَیُِت٥ِ ا

آدیم رضحت امثعؿ یک دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، یبعش، وصنمر، اربامیہ، رضحت امہؾ نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک اکی 

رعتفی رکےن اگل وت رضحت دقماد اےنپ وٹنھگں ےک لب ےھٹیب افر فہ اکی اھبری دبؿ آدیم ےھت وت اس رعتفی رکےن فاےل آدیم ےک 

رہچے ںیم رکنک اں ڈاےنل ےگل وت رضحت امثعؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رضحت دقماد ےس رفام ا ےھجت ایک وہایگ ےہ رضحت دقماد ےن 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اب  م رعتفی رکےن فاولں وک دوھکی وت اؿ ےک رہچفں ںیم  یٹ ڈاؽ دف۔رفام ا 

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، یبعش، وصنمر، اربامیہ، رضحت امہؾ نب احرث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 یسک یک اس دقر ز ادہ رعتفی رکےن یک اممتعن ےک ایبؿ ںیم ہک سج یک فہج ےس اس ےک ہنتف ںیم زپےن اک رطخہ وہ ۔

     3010    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٩٤، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ًث٤ا٪ ب٩ ابی طیبہ، اطحعی، ًبیساہلل ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ًبساٟزح :  راوی

 ًبیساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا٤ًع، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦، حرضت ٣٘ساز

٩ًَِ ٨ِ٣َُؼوٕر  َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ًَ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣َُح٤َّ ث٨ََا ًُ و َحسَّ ِث٤َاُ٪ ب٩ُِ أَبٔی ح و َحسَّ

٤ًَِٔع َو  َ ٩ًَِ اِِل ِورٔیِّ  َیاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ ُس ث٨ََا اِِلَِطَحعٔیُّ ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ًُبَِیسٔ اٟزَِّح٩ٔ٤َ  ا٦ٕ َطِیَبَة َحسَّ ٩ًَِ َص٤َّ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٨ِ٣َُؼوٕر 

 ٔ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ب َّی اہللُ  ٩ًَِ ا٨َّٟٔيیِّ َػل  ٔ َساز ِ٘ ٔ٤ِٟ  ٤ِٔث٠ٔطٔ ٩ًَِ ا

ایب ہبیش، ایعجش، دیبع اہلل نب دیبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، وصنمر، اربامیہ،  دمحم نب ینثم، انب اشبر، دبعارلنمح، ایفسؿ، وصنمر، امثعؿ نب

 امہؾ، رضحت دقماد ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی لقن یک ےہ۔

رلنمح، ایفسؿ، وصنمر، امثعؿ نب ایب ہبیش، ایعجش، دیبعاہلل نب دیبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، وصنمر، دمحم نب ینثم، انب اشبر، دبعا :  رافی

 اربامیہ، امہؾ، رضحت دقماد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑبے وک دےنی ےک ایبؿ ںیم

 ؿزدہ ف وقتی اک ایب :   ابب

 ڑبے وک دےنی ےک ایبؿ ںیم

     3011    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 نَص ب٩ ًلی، ابی ػرخ، اب٩ جویزیہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ىٔی ا ٌِ ث٨ََا َػرِخْ َي ثَىٔی أَبٔی َحسَّ ِٔمُّ َحسَّ ـَ َِٟحِض ًَلٓٔیٕ ا ث٨ََا َنَِصُ ب٩ُِ  ثَُط أَ٪َّ َحسَّ ِبَس اہللٔ ب٩َِ ٤ًََُز َحسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧َآ ب٩َِ ُجَویِزَٔیَة 

 َ َحَذبَىٔی َرُجًَلٔ٪ أ َٓ ُک بٔٔشَوإک  ٔ أََتَشوَّ ٨َ٤َِٟا٦ ا٢َ أََرانٔی فٔی ا َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  بَرُ ٩ِ٣ٔ اِْلََخٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٛ َحُسص٤َُا أَ

ُِٟت اٟشِّ  ٨َاَو َٓ ٔ بَر ِٛ َ ٔلَی اِِل ُتُط إ ٌِ َٓ َس َٓ ِّرِ  ب َٛ َٓ٘ٔی١َ لٔی  َز ٨ِ٣ُٔض٤َا  َِ  َواَک اِِلَِػ

 رصن نب یلع، ایب رخص، انب وجریہی، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ر اؽ اہلل ےن رفام ا ںیم ےن وخاب داھکی ہک

ؿ ںیم ےس اکی دفرسے ےس ڑبا اھت وت ںیم ےن وسماک وھچےٹ وک دے دی وت ںیم وسماک رک راہ وہں وت دف آدویمں ےن ےھجم اچنیھک ا

 ےھجم ےس اہک ایگ ہک وسماک ڑبے وک دف وت رھپ ںیم ےن وھچےٹ ےس ےل رک ڑبے وک دے دی۔

 رصن نب یلع، ایب رخص، انب وجریہی، انعف، انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...دحثی ابمرہک وک ھجمس رک زپےنھ افر ملع ےک ےنھکل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 دحثی ابمرہک وک ھجمس رک زپےنھ افر ملع ےک ےنھکل ےک مکح ےک ایبؿ ںیم

     3012    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حرضت ہظا٦ اپ٨ے باپ سے روایت :  راوی

ا٢َ کَاَ٪ أَبُو صُزَ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ٩ًَِ صَٔظا٦ٕ  َیاُ٪ ب٩ُِ ًَُیِی٨ََة  ِٔ ث٨ََا بٔطٔ ُس ٖٕ َحسَّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ و٢ُ اِس٤َعٔی َحسَّ ُ٘ ُث َوَي یَِزَة یَُحسِّ

ٍُ  یَا َربَّةَ  زَِوَة أَََّل َتِش٤َ ٌُ ٔ َِٟت ٟ ا َٗ ِت َػًَلَتَضا  ـَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِّی  ًَائَٔظُة ُتَؼل ُِٟحِحَزةٔ َو ُِٟحِحزَةٔ اِس٤َعٔی یَا َربََّة ا ا ا ّٔ ٔ َٟتٔطٔ آن ا َ٘ ٔلَی َصَذا َو٣َ  إ

 ِٟ ُظ ا ًَسَّ ِو  َٟ ُث َحٔسیّثا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ یَُحسِّ َّی اہللُ  ٤ََّا کَاَ٪ ا٨َّٟٔيیُّ َػل ازُّ َِلَِحَؼاظُ إ٧ٔ ٌَ 

اہرفؿ نب رعمفػ، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع دحثی 

 ایبؿ رفام ا رکےت ےھت افر رفام ا رکےت ےھت نس رجحہ فایل نس اے رجحہ فایل نس افر دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع امنز زپھ ریہ ںیھت

رھپ بج فہ امنز زپھ رک افرغ وہںیئگ وت رضحت اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن رضحت رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا ایک وت ےن 

ر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک فہ دحںیثی ںیہن  ین ہک وج یبن یلص اہلل ہیلع فملس دحثی ایبؿ رفام ا رکےت ےھت افر ارگ وکیئ امش

  فاال آدیم اںیہن امشر رکان اچاتہ وت اںیہن امشر رک اتیل۔رکےن

 اہرفؿ نب رعمفػ، ایفسؿ نب ہنییع، رضحت اشہؾ اےنپ ابپ ےس رفاتی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ھجمس رک زپےنھ افر ملع ےک ےنھکل ےک مکح ےک ایبؿ ںیمدحثی ابمرہک وک 

     3013    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہساب ب٩ خاٟس اززی، ہ٤ا٦، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء اب٩ يشار، حرضت ابوسٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ خسری رضی اہلل  :  راوی

 تٌالٰی ٨ًہ

اُب ب٩ُِ  ث٨ََا َصسَّ ُِٟدِسرٔیِّ  َحسَّ ٌٔیٕس ا ٩ًَِ أَبٔی َس ًََلأئ ب٩ِٔ َيَشإر   ٩ًَِ ٩ًَِ َزیِٔس ب٩ِٔ أَِس٥َ٠َ  ا٦ْ  ث٨ََا َص٤َّ أَ٪َّ َخأٟٕس اِِلَِززٔیُّ َحسَّ

٠َِی٤ِ  َٓ آٔ٪  ُِْٟقِ ًَىِّی ََُِْر ا َتَب  َٛ ًَىِّی َو٩ِ٣َ  ا٢َ ََّل َتِٜتُبُوا  َٗ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  َد َو٩ِ٣َ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ًَىِّی َوََّل رَحَ ثُوا  ُحُط َوَحسِّ



 

 

َسُظ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ِ٘ أِ ٣َ ٠َِیتََبوَّ َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ا٢َ ٣َُت َٗ ا٦ْ أَِحٔشبُُط  ا٢َ َص٤َّ َٗ ًَلَیَّ  َذَب  َٛ 

ےس رفاتی  دہاب نب اخدل ازدی، امہؾ، زدی نب املس، اطعء انب اسیر، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع

ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ھجم ےس وکیئ ابت ہن وھکل افر سج آدیم ےن رقآؿ دیجم ےک العفہ ھجم ےس ھچک نس رک 

اھکل ےہ وت فہ اس اٹم دے افر ھجم ےس  ین وہیئ ااحدثی ایبؿ رکف اس ںیم وکیئ انگہ ںیہن افر سج آدیم ےن اجؿ وبھج رک ھجم رپ وھجٹ 

 دناھ وت اےس اچےئہ ہک فہ اانپ ناکھہن منہج ںیم انب ےل۔اب

 دہاب نب اخدل ازدی، امہؾ، زدی نب املس، اطعء انب اسیر، رضحت اوبدیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع دخری ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ااحصب االدخدف افر اجدفرگ افر اکی افر الغؾ ےک فاہعق ےک ایبؿ ںیم

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ااحصب االدخدف افر اجدفرگ افر اکی افر الغؾ ےک فاہعق ےک ایبؿ ںیم

     3014    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤٠ہ، ثابت ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟیلی، ػہیب، حرضت ػہیبہساب ب٩ خاٟس، ح٤از ب٩ س :  راوی

یِ  َٟ ًَِبٔس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ِٔ أَبٔی   ٩ًَِ ث٨ََا ثَابْٔت  ازُ ب٩ُِ َس٤َ٠ََة َحسَّ ث٨ََا َح٤َّ اُب ب٩ُِ َخأٟٕس َحسَّ ث٨ََا َصسَّ ٩ًَِ ُػَضِیٕب أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َحسَّ لَى 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّى اہللُ  ٔ  َػل ِث إ ٌَ ابِ َٓ بٔرُِت  َٛ ِس  َٗ ِّی  ٔن ٝٔ إ ٔ ا٢َ ٠٤َ٠ِٟٔ َٗ بَٔر  َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ُط َسارٔحْ  َٟ ِب٥ُِٜ٠َ َوکَاَ٪  َٗ ْٝ ٓٔی٩ِ٤َ کَاَ٪  ٔ لَیَّ کَاَ٪ ٠٣َ

 ٔ َس إ ٌَ َ٘ َٓ َٝ َراصْٔب  ي٘ٔطٔ إَٔذا َس٠َ کَاَ٪ فٔی ََطٔ َٓ ٤ُِّ٠طُ  ٌَ َِٟیطٔ ًَُُل٣ّا ُي ٔ َث إ ٌَ َب َٓ َِحَ  ٤ِِّ٠ًَطُ اٟشِّ ُ َٓکَاَ٪ ًَُُل٣ّا أ ًَِحَبُط  َ أ َٓ ٣َطُ  ٍَ لَِکَ َِٟیطٔ َوَس٤ٔ

ٔلَى اٟزَّاصٔٔب  َٝ إ ٔ َظکَا َذٟ َٓ بَطُ  ارٔحَ َُضَ إَٔذا أَتَى اٟشَّ َٓ َِٟیطٔ  ٔ َس إ ٌَ َٗ ارٔحَ ٣َزَّ بٔاٟزَّاصٔٔب َو ١ِ  إَٔذا أَتَى اٟشَّ ُ٘ َٓ ارٔحَ  ا٢َ إَٔذا َخٔظیَت اٟشَّ َ٘ َٓ

 َٝ ِس َحَبَشِت ا٨َّٟاَض َحَبَشىٔی أَصِلٔی َوإَٔذا َخٔظیَت أَص٠َِ َٗ ًَٔوی٤َٕة  ًَلَى َزابَّٕة  َٝ إٔذِ أَتَى  ٔ َذٟ َٛ بَِی٤َ٨َا صَُو  َٓ ارٔحُ  ١ِ َحَبَشىٔی اٟشَّ ُ٘ َٓ

ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ إِٔ٪ کَاَ٪ أ٣َِزُ  َ٘ َٓ أََخَذ َحَحّزا  َٓ  ١ُ ـَ ِٓ ١ُ أ٦َِ اٟزَّاصُٔب أَ ـَ ِٓ ارٔحُ أَ ٥ُ٠ًَِ آٟشَّ َِٟیِو٦َ أَ ا٢َ ا َ٘ ٔ  اٟزَّاصٔٔب أََحبَّ  َٓ َٝ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ِی َٟ ٔ إ

 َٓ َتَى اٟزَّاصَٔب  أ َٓ َت٠ََضا َو٣ََضی ا٨َّٟاُض  َ٘ َٓ َّی َی٤ِٔضَی ا٨َّٟاُض رَف٣ََاَصا  ابََّة َحً ٔ اٟسَّ ُت١ِ صَٔذظ ِٗ ا َٓ ارٔحٔ  َُٟط اٟزَّاصُٔب اٟشَّ ا٢َ  َ٘ َٓ أَِخبََرُظ 

 َٞ ٔ َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ِس ب٠ََ َٗ ١ُ ٣ٔىِّی  ـَ ِٓ َِٟیِو٦َ أَ ًَل٦ُ یُبِرُٔئ أَِی بُىَیَّ أ٧ََِت ا ُِ ِٟ ًَلَیَّ َوکَاَ٪ ا ًَل َتُس٢َّ  َٓ إِٔ٪ ابُِت٠ٔیَت  َٓ َٝ َستُبَِتلَى  َّ ٣َا أََرى َوإ٧ٔ

أََتا َٓ ًَِٔمَ  ِس  َٗ ٝٔ کَاَ٪  ٔ ٍَ َج٠ٔیْص ٠٤َ٠ِٟٔ َش٤ٔ َٓ ٔ اِِلَِزَوأء  ٤ََط َواِِلَبَِزَؾ َویَُساؤی ا٨َّٟاَض ٩ِ٣ٔ َسائٔز ِٛ َ ا٢َ اِِل َ٘ َٓ  ٕ ثَْٔرة َٛ ٣َا  ُظ بَٔضَسایَا 



 

 

إِٔ٪ أ٧ََِت آ٨٣َِ  َٓ ٤ََّا َيِظفٔی اہللُ  ِّی ََّل أَِطفٔی أََحّسا إ٧ٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِیَتىٔی  َٔ ٍُ إِٔ٪ أ٧ََِت َط َٝ أَِج٤َ َٟ َٓآ٩َ٣َ َصاص٨َُا   َٞ ا َٔ َظ َٓ ًَِوُت اہلَل  َت بٔاہللٔ َز

٤َا کَاَ٪ یَ  َٛ َِٟیطٔ  ٔ َح٠ََص إ َٓ  َٝ ٔ ٠٤َِٟ َتَى ا أ َٓ اُظ اہللُ  َٔ َظ َٓ َٝ بٔاہللٔ  َٟ ا٢َ َو َٗ ِّی  ا٢َ َرب َٗ  َٞ َٝ َبََصَ ٠َِی ًَ ُٝ ٩ِ٣َ َرزَّ  ٔ ٠٤َِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ِح٠ُٔص 

 ِٟ َٓطٔیَء بٔا ًَل٦ٔ  ُِ ِٟ ًَلَى ا َّی َز٢َّ  بُطُ َحً ذِّ ٌَ ٥ِ٠َ یَز٢َِ ُي َٓ أََخَذُظ  َٓ َٝ اہللُ  ِّی َوَربُّ ا٢َ َرب َٗ َُِْرٔی  َٗ َربٌّ  ُٝ أَِی بُىَیَّ  ٔ ٠٤َِٟ َُٟط ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًَل٦ٔ  ِس ُِ

٤ََّا ِّی ََّل أَِطفٔی أََحّسا إ٧ٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ١ُ َوَت ٌَ ِٔ ٤ََط َواِِلَبَِزَؾ َوَت ِٛ َ َٞ ٣َا تُبِرُٔئ اِِل َّ ٩ِ٣ٔ ٔسَِحٔ ٥ِ٠َ َیز٢َِ  ب٠ََ َٓ أََخَذُظ  َٓ َيِظفٔی اہللُ 

 ًَ  ٍِ َٟطُ اِرٔج َٓ٘ٔی١َ  َٓطٔیَء بٔاٟزَّاصٔٔب  ًَلَى اٟزَّاصٔٔب  َّی َز٢َّ  بُُط َحً ذِّ ٌَ ٚٔ ُي ٤ِٟٔئَِظاَر فٔی ٣َرِفٔ ٍَ ا َوَؿ َٓ ٤ِٟٔئَِظارٔ  ًَا بٔا َس َٓ أَبَى  َٓ  َٝ ٔ ٩ِ زٔی٨

 ٍَ َوَؿ َٓ أَبَى  َٓ  َٝ ٔ ٩ًَِ زٔی٨  ٍِ ُط اِرٔج َٟ ٘ٔی١َ  َٓ  ٔٝ ٔ ٠٤َِٟ اُظ ث٥َُّ ظٔیَء بَٔح٠ٔیٔص ا َّ٘ ٍَ ٔط َٗ َّی َو ُط َحً َّ٘ َظ َٓ ٚٔ َرأِٔسطٔ َرأِٔسطٔ  ٤ِٟٔئَِظاَر فٔی ٣َرِفٔ ا

 َّ ُط بٔطٔ َحً َّ٘ َظ ٔلَى َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ َٓ طُ إ ٌَ َٓ َس َٓ َبَى  أ َٓ  َٝ ٔ ٩ًَِ زٔی٨  ٍِ َٟطُ اِرٔج ٘ٔی١َ  َٓ ًَل٦ٔ  ُِ ِٟ اُظ ث٥َُّ ظٔیَء بٔا َّ٘ ٍَ ٔط َٗ ا٢َ اذَِصبُوا بٔطٔ  ی َو َ٘ َٓ

 ٔ ٩ًَِ ز  ٍَ إِٔ٪ َرَج َٓ ُت٥ِ ذُِرَوَتُط  ِِ إَٔذا ب٠ََ َٓ َِٟحَب١َ  ُسوا بٔطٔ ا ٌَ اِػ َٓ َذا  َٛ َذا َو َٛ ٔلَى َجَب١ٔ  ٌُٔسوا بٔطٔ إ َؼ َٓ ََٓذَصبُوا بٔطٔ  حُوُظ  اَِطَ َٓ ی٨ٔطٔ َوإَّٔلَّ 

 َٓ  ٔٝ ٔ ٠٤َِٟ ٔلَى ا ُلوا َوَجاَء ی٤َِٔشی إ َ٘ َش َٓ َِٟحَب١ُ  َٕ بٔض٥ِٔ ا َج ٨ٔٔٔیض٥ِٔ ب٤َٔا ٔطئَِت رَفَ ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ا َ٘ َٓ َِٟحَب١َ  ١َ ا ٌَ َٓ ُٝ ٣َا  ٔ ٠٤َِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘

ا٧ٔیض٥ُٔ اہللُ َٔ َٛ ا٢َ  َٗ  َٝ ُ إِٔ٪  أَِػَحاب َٓ َِٟبَِحَ  ُلوا بٔطٔ ا َتَوسَّ َٓ ُٗوٕر  اِح٠ٔ٤ُوُظ فٔی َُقِ َٓ ا٢َ اذَِصبُوا بٔطٔ  َ٘ َٓ ٔلَى َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ أَِػَحابٔطٔ  ُط إ ٌَ َٓ َس َٓ 

أَِت بٔض٥ِٔ ا َٔ َٜ ِ ا٧ َٓ ٨ٔٔٔیض٥ِٔ ب٤َٔا ٔطئَِت  ِٛ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ ا َ٘ َٓ ََٓذَصبُوا بٔطٔ  ُٓوُظ  ٔذ ِٗ ا َٓ ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ َوإَّٔلَّ   ٍَ ٔلَى ٟشَّ َرَج ُٗوا َوَجاَء ی٤َِٔشی إ ٔ ز َِ َٓ ٔٔی٨َُة 

 ٔ اتٔل َ٘ َِٟشَت بٔ  َٝ َّ ٝٔ إ٧ٔ ٔ ا٢َ ٠٤َ٠ِٟٔ َ٘ َٓ ا٧ٔیض٥ُٔ اہللُ  َٔ َٛ ا٢َ  َٗ  َٝ ُ ١َ أَِػَحاب ٌَ َٓ ُٝ ٣َا  ٔ ٠٤َِٟ ُط ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٝ ٔ ٠٤َِٟ َٞ بٔطٔ ا ١َ ٣َا آ٣ُزُ ٌَ ِٔ َّی َت ی َحً

ٌٔیٕس  ٍُ ا٨َّٟاَض فٔی َػ ا٢َ َتِح٤َ َٗ ا٢َ َو٣َا صَُو  بٔسٔ َٗ َٛ ِض٥َ فٔی  ٍِ اٟشَّ َٕ ث٥َُّ ُخِذ َسِض٤ّا ٩ِ٣ٔ ٨َٔٛا٧ًَٔی ث٥َُّ َؿ ًَلَى ٔجِذ َواحٕٔس َوَتِؼ٠ُبُىٔی 

ٍَ ا٨َّٟ  َح٤َ َٓ َت٠َِتىٔی  َٗ  َٝ ٔ ٠َِت ذَٟ ٌَ َٓ َٝ إَٔذا  َّ إ٧ٔ َٓ ٔ ث٥َُّ اِر٣ٔىٔی  ًَل٦ ُِ ِٟ ١ُِٗ بٔاِس٥ٔ اہللٔ َربِّ ا ِؤض ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ٌٔیٕس َواحٕٔس َوَػ ا ٠ََبطُ اَض فٔی َػ

ا٢َ بٔاِس٥ٔ اہللٔ َر  َٗ ِؤض ث٥َُّ  َ٘ ِٟ ِبٔس ا َٛ ِض٥َ فٔی  ٍَ اٟشَّ َٕ ث٥َُّ أََخَذ َسِض٤ّا ٩ِ٣ٔ ٨َٔٛا٧َتٔطٔ ث٥َُّ َوَؿ ٍَ ًَلَى ٔجِذ َٗ َو َٓ ٔ ث٥َُّ َر٣َاُظ  ًَل٦ ُِ ِٟ بِّ ا

 َٓ ٤ََٓاَت  ِض٥ٔ  ٍٔ اٟشَّ ٍَ یََسُظ فٔی ُػِسُٔطٔ فٔی ٣َِؤؿ َوَؿ َٓ ِض٥ُ فٔی ُػِسُٔطٔ  ًَل٦ٔ آ٨٣ََّا اٟشَّ ُِ ِٟ ًَل٦ٔ آ٨٣ََّا بَٔزبِّ ا ُِ ِٟ ا٢َ ا٨َّٟاُض آ٨٣ََّا بَٔزبِّ ا َ٘

ِس آ٣َ  َٗ  َٞ َٝ َحَذُر ٔ ِس َواہللٔ ٧َز٢ََ ب َٗ ٨َِت َتِحَذُر  ُٛ ُط أََرأَیَِت ٣َا  َٟ َٓ٘ٔی١َ   ُٝ ٔ ٠٤َِٟ ُتَٔی ا أ َٓ ًَل٦ٔ  ُِ ِٟ أ٣َََز بٔاِِلُِخُسوزٔ فٔی بَٔزبِّ ا َٓ ٩َ ا٨َّٟاُض 

َواظٔ اٟشِّ  ِٓ َٓ أَ َتٔح٥ِ  ِٗ ُط ا َٟ أَِح٤ُوُظ ٓٔیَضا أَِو ٗٔی١َ  َٓ ٩ًَِ زٔی٨ٔطٔ   ٍِ ٥ِ َیزِٔج َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٦َ ا٨َِّْٟراَ٪ َو ِت َوأَُِضَ ُدسَّ َٓ  ٔٝ َّی َجاَءِت َٜ ٠ُوا َحً ٌَ َٔ

ِط ا ًَل٦ُ یَا أ٣َُّ ُِ ِٟ َضا ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٍَ ٓٔیَضا  َ٘ ًََشِت أَِ٪ َت ا َ٘ َت َٓ ََٟضا  َضا َػٔيیٌّ  ٌَ ِّٙ ا٣َِزأَْة َو٣َ َِٟح ًَلَى ا  ٔٝ َّ إ٧ٔ َٓ  ِػبٔرٔی 

دہاب نب اخدل، امحد نب ہملس، اثتب نب دبعارلنمح نب ایب  ،یل، بیہص، رضحت بیہص ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 اہک ہک اب فملس ےن رفام ا  م ےس ےلہپ اکی ابداشہ اھت سج ےک اپس اکی اجدفرگ اھت بج فہ اجدفرگ وبڑاھ وہ ایگ وت اس ےن ابداشہ ےس



 

 

ںیم وبڑاھ وہ ایگ وہں وت آپ ریمے اسھت اکی ڑلےک وک جیھب دںی اتہک ںیم اےس اجدف اھکس وکسں وت ابداشہ ےن اکی ڑلاک اجدف ےنھکیس ےک 

 ےیئل اجدفرگ یک رطػ جیھب د ا بج فہ ڑلاک الچ وت اس ےک راےتس ںیم اکی رابہ اھت وت فہ ڑلاک اس رابہ ےک اپس اھٹیب افر اس یک ابںیت

ا ےن اگل وج ہک اےس دنسپںیئ رھپ بج یھب فہ اجدفرگ ےک اپس آات افر رابہ ےک اپس ےس زگرات وت اس ےک اپس اتھٹیب افر بج فہ ڑلاک 

اجدفرگ ےک اپس آات وت فہ اجدفرگ اس ڑلےک وک امرات وت اس ڑلےک ےن اس یک اکشتی رابہ ےس یک وت رابہ ےن اہک ہک ارگ ےھجت اجدفرگ 

د ا رک ہک ےھجم ریمے رھگ فاولں ےن رفک ایل اھت افر بج ےھجت رھگ فاولں ےس ڈر وہ وت وت  ہہ د ا رک ہک ےھجم اجدفرگ ےن ےس ڈر وہ وت  ہہ 

رفک ایل اھت۔ ایس دفراؿ اکی تہب ڑبے دردنے ےن ولوگں اک راہتس رفک ایل )بج ڑلاک اس رطػ آ ا وت اس ےن اہک ںیم آج اجانن 

ابہ الضف ےہ افر رھپ اکی رھتپ ڑکپا افر ےنہک اگل اے اہلل ارگ ےھجت اجدفرگ ےک اعمہلم ےس رابہ اک اچوہں اگ ہک اجدفرگ الضف ےہ  ا ر

ر اعمہلم ز ادہ دنسپ دیہ ےہ وت اس دردنے وک امر دے اتہک ولوگں اک آان اجان وہ افر رھپ فہ رھتپ اس دردنے وک امر رک اےس لتق رک د ا اف

آ ا افر اےس اس یک ربخ دی وت رابہ ےن اس ڑلےک ےس اہک اے ریمے ےٹیب آج وت ھجم  ولگ زگرےن ےگل رھپ فہ ڑلاک رابہ ےک اپس

ےس الضف ےہ ویکہکن ریتا اعمہلم اس دح کت چنہپ ایگ ےہ ہک سج یک فہج ےس وت رقنعبی اکی تبیصم ںیم التبم رک د ا اجےئ اگ رھپ ارگ وت 

زاد ادنوہ افر وکڑیھ وک حیحص رک داتی اھت ہکلب ولوگں اک اسری امیبری ےس العج یھب رک  التبم رک د ا اجےئ وت یسک وک ریما ہن اتبان افر فہ ڑلاک امدر

 داتی اھت ابداشہ اک اکی مہ نیشن ادناھ وہ ایگ اس ےن ڑلےک ےک ابرے ںیم انس وت فہ تہب ےس ےفحت ےل رک اس ےک اپس آ ا افر اےس ےنہک اگل

اہیں ےل رک آ ا وہں فہ اسرے اہمترے ےئل ںیہ اس ڑلےک ےن اہک ںیم وت یسک وک ہک ارگ  م ےھجم افش دے دف وت ہی اسرے ےفحت وج ںیم 

ے دے افش ںیہن دے اتکس افشء وت اہلل اعتیل داتی ےہ وت ارگ وت اہلل رپ اامیؿ ےل آےئ وت ںیم اہلل اعتیل ےس داع رکفں اگ ہک فہ ےھجت افشء د

 رفام دی رھپ فہ آدیم ابداشہ ےک اپس آ ا افر اس ےک اپس ھٹیب ایگ سج رطح ہک رھپ فہ اہلل رپ اامیؿ ےل آ ا وت اہلل اعتیل ےن اےس افشء اطع

فہ ےلہپ اھٹیب رکات اھت ابداشہ ےن اس ےس اہک ہک سک ےن ےھجت ریتی انیبیئ فاسپ ولاٹ دی اس ےن اہک ریمے رب ےن اس ےن اہک ایک ریمے 

 ےہ رھپ ابداشہ اس وک ڑکپ رک اےس ذعاب دےنی اگل وت اس ےن ابداشہ وک العفہ ریتا افر وکیئ رب یھب ےہ اس ےن اہک ریما افر ریتا رب اہلل

ڑلےک ےک ابرے ںیم اہک رھپ بج فہ ڑلاک آ ا وت ابداشہ ےن اس ڑلےک ےس اہک ہک اے ےٹیب! ایک ریتا اجدف اس دح کت چنہپ ایگ ےہ ہک اب وت 

رکات ےہ؟ ڑلےک ےن اہک ںیم وت یسک وک افش ںیہن داتی ہکلب افشء وت امدر زاد ادنوہ افر وکڑیھ وک یھب حیحص رکےن گل ایگ ےہ افر ا ےس ا ےس 

اہلل اعتیل داتی ےہ ابداشہ ےن اےس ڑکپ رک ذعاب د ا اہیں کت ہک اس ےن رابہ ےک ابرے ںیم ابداشہ وک اتب د ا رابہ آ ا وت اس ےس اہک 

ا ا افر اس رابہ ےک رس رپ رھک رک اس اک رس ریچ رک اس ایگ ہک وت اےنپ ذمبہ ےس رھپ اج، رابہ ےن ااکنر رک د ا رھپ ابداشہ ےن آرا وگنم

ےک دف ڑکٹے رک دےیئ رھپ ابداشہ ےک مہ نیشن وک ال ا ایگ افر اس ےس یھب اہک ایگ ہک وت اےنپ ذمبہ ےس رھپ اج اس ےن یھب ااکنر رک د ا 

اس ڑلےک وک ولبا ا ایگ فہ آ ا وت اس ےس یھب یہی اہک ابداشہ ےن اس ےک رس رپ یھب آرا رھک رک رس وک ریچ رک اس ےک دف ڑکٹے رکفا دےیئ رھپ 

ایگ ہک اےنپ ذمبہ ےس رھپ اج اس ےن یھب ااکنر رک د ا وت ابداشہ ےن اس ڑلےک وک اےنپ ھچک اسویھتں ےک وحاےل رکےک اہک اےس الفں 



 

 

دانی افر ارگ ااکنر رک دے وت اےس اہپڑ  اہپڑ رپ ےل اجؤ افر اےس اس اہپڑ یک وچیٹ رپ ھڑاھؤ ارگ ہی اےنپ ذمبہ ےس رھپ اجےئ وت اےس وھچڑ

یک وچیٹ ےس ےچی کنیھپ دانی انچہچن ابداشہ ےک اسیھت اس ڑلےک وک اہپڑ یک وچیٹ رپ ےل ےئگ وت اس ڑلےک ےن اہک اے اہلل وت ےھجم اؿ ےس 

اسیھت رگ ےئگ افر فہ  اکیف ےہ سج رطح وت اچےہ ےھجم اؿ ےس اچب ےل اس اہپڑ رپ وفرا اکی ززلہل آ ا سج ےس ابداشہ ےک فہ اسرے

ڑلاکےتلچ وہےئ ابداشہ یک رطػ آایگ ابداشہ ےن اس ڑلےک ےس وپاھچ ہک ریتے اسویھتں اک ایک وہا ڑلےک ےن اہک اہلل اپک ےن ےھجم اؿ 

ؿ ےس اچب ایل ےہ ابداشہ ےن رھپ اس ڑلےک وک اےنپ اسویھتں ےک وحاےل رک ےک اہک اےس اکی وھچیٹ یتشک ںیم ےل اج رک دنمسر ےک درایم

ںیم کنیھپ دانی ارگ ہی اےنپ ذمبہ ےس ہن رھپے ابداشہ ےک اسیھت اس ڑلےک وک ےل ےئگ وت اس ڑلےک ےن اہک اے اہلل وت سج رطح 

اچےہ ےھجم اؿ ےس اچب ےل رھپ فہ یتشک ابداشہ ےک اؿ اسویھتں تیمس اٹل یئگ افر فہ اسرے ےک اسرے رغؼ وہ ےئگ افر فہ ڑلاک ےتلچ 

ابداشہ ےن اس ڑلےک ےس اہک ریتے اسویھتں اک ایک وہا اس ےن اہک اہلل اعتیل ےن ےھجم اؿ ےس اچب ایل ےہ رھپ  وہےئ ابداشہ یک رطػ آایگ

اس ڑلےک ےن اباشہ ےس اہک وت ےھجم لتق ںیہن رک اتکس بج کت ہک اس رطح ہن رکف سج رطح ہک ںیم ےھجت مکح دفں ابداشہ ےن اہک فہ ایک؟ 

اؿ ںیم ااھٹک رکف افر ےھجم  ایل ےک ےتخت رپ اکٹلؤ رھپ ریمے رتشک ےس اکی ریت وک ڑکپف رھپ اس ڑلےک ےن اہک اسرے ولوگں وک اکی دیم

اس ریت وک نامؿ ےک ہلح ںیم روھک افر رھپ وہک اس اہلل ےک انؾ ےس وج اس ڑلےک اک رب ےہ رھپ ےھجم ریت امرف ارگ  م اس رطح رکف وت ےھجم 

ؿ ںیم ااھٹک ایک افر رھپ اس ڑلےک وک  ایل ےک ےتخت رپ اکٹل د ا رھپ اس ےک رتشک ںیم ےس لتق رکےتکس وہ رھپ ابداشہ ےن ولوگں وک اکی دیما

 اکی ریت ایل رھپ اس ریت وک نامؿ ےک ہلح ںیم رھک رک اہک اس اہلل ےک انؾ ےس وج اس ڑلےک اک رب ےہ رھپ فہ ریت اس ڑلےک وک امرا وت فہ ریت

ھت ریت ےنگل فایل ہگج رپ راھک افر رم ایگ وت بس ولوگں ےن اہک مہ اس ڑلےک ےک رب رپ اس ڑلےک یک یٹپنک ںیم اج اسھگ وت ڑلےک ےن اانپ اہ

اامیؿ الےئ مہ اس ڑلےک ےک رب رپ اامیؿ الےئ مہ اس ڑلےک ےک رب رپ اامیؿ الےئ، ابداشہ وک اس یک ربخ دی یئگ افر اس ےس اہک 

آےئ وت رھپ ابداشہ ےن ویلگں ےک داھونں رپ دنخؼ وھکدےن اک مکح  ایگ ےھجت سج ابت اک ڈر اھت اب فیہ ابت آؿ یچنہپ ہک ولگ اامیؿ ےل

د ا رھپ دنخؼ وھکدی یئگ افر اؿ دنخوقں ںیم آگ الج دی یئگ ابداشہ ےن اہک وج آدیم اےنپ ذمبہ ےس رھپےن ےس ابز ںیہن آےئ اگ وت ںیم 

 اکی تورت آیئ افر اس ےک اسھت اکی ہچب یھب اھت اس آدیم وک اس دنخؼ ںیم ڈولا دفں اگ وت اںیہن دنخؼ ںیم ڈاؽ د ا ایگ اہیں کت ہک

 فہ تورت دنخؼ ںیم رگےن ےس ربھگایئ وت اس تورت ےک ےچب ےن اہک اے ایم اجؿ ربص رک ویکہکن وت قح رپ ےہ ۔

 دہاب نب اخدل، امحد نب ہملس، اثتب نب دبعارلنمح نب ایب  ،یل، بیہص، رضحت بیہص :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ؾ

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب



 

 

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3015    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ٣ح٤س ب٩ ًباز، ہارو٪، حات٥ اب٩ اس٤ٌی١، يٌ٘وب ب٩ ٣حاہس، ابی حزرہ ًباز ب٩ وٟیس ب٩  :  راوی

 حرضت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ُس ب٩ُِ  ٖٕ َو٣َُح٤َّ زُو ٌِ ث٨ََا َصاُروُ٪ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا َحات٥ُٔ ب٩ُِ َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ ُٚ َٟٔضاُروَ٪  َیا َِٟحٔسیٔث َواٟشِّ ٔى ا ِٔ َٟ اَربَا فٔی  َ٘ ٕ َوَت بَّاز

ا٢َ  َٗ ا٣ٔٔت  َِٟؤٟیٔس ب٩ِٔ ًَُباَزَة ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ًَُباَزَة ب٩ِٔ ا وَب ب٩ِٔ ٣َُحاصٕٔس أَبٔی َحزَِرَة  ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ٌٔی١َ  ِجُت أ٧ََا َوأَبٔی ٧َِل٠ُُب إِٔس٤َ ََخَ

 ِٟ َِٟیرَسٔ َػاحَٔب َرُس ا َٟ٘ٔی٨َا أَبَا ا  ٢ُ ٩ِ٣َ َٓکَاَ٪ أَوَّ ِب١َ أَِ٪ َیِض٠ُٜٔوا  َٗ َِٟهیِّ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  ٥َ٠ِ فٔی َصَذا ا ٠َِیطٔ ٌٔ ًَ َّی اہللُ  و٢ٔ اہللٔ َػل

َِٟیرَسٔ بُزَِزْة  ًَلَی أَبٔی ا ٕٕ َو طُ ٔؿ٤َا٣َْة ٩ِ٣ٔ ُػُح ٌَ َُٟط ٣َ ُط ًَُُل٦ْ  ٌَ ٥َ َو٣َ َٟطُ َوَس٠َّ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّ  ارٔفٔ ٌَ ًَلَی ًَُُل٣ٔطٔ بُزَِزْة َو٣َ یَّ َو ارٔفٔ ٌَ َو٣َ

امٔیِّ  ََِٟحَ ًَلَی ًَُٓلٔ٪ اب٩ِٔ ًَُٓلٕ٪ ا ا٢َ أََج١ِ کَاَ٪ لٔی  َٗ ٕب  ـَ َُ ّة ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٔ ِّی أََری فٔی َوِجضَٔک َس ٔن ٥ًَِّ إ ٤ُِت أَبٔی َیا  َش٠َّ َٓ أََتِیُت أَص٠َُِط  َٓ  ٣َا٢ْ 

٠ُِت ث٥ََّ صَُو  ُ٘ َٓ َٓ ِّی  ََٜة أُم ََٓسَخ١َ أَرٔی ٍَ َػِوَتَک  ا٢َ َس٤ٔ َٗ َٟطُ أَی٩َِ أَبُوَک  ٠ُِت  ُ٘ َٓ َٟطُ َجرِفْ  ًَلَیَّ اب٩ِْ  َد  َٓرَخَ اُٟوا ََّل  ٔلَیَّ َٗ ِد إ ٠ُِت اَِخُ ُ٘

ا٢َ أ٧ََا َواہللٔ  َٗ ًَلَی أَِ٪ اِختََبأَِت ٣ٔىِّی  ٠ُِت ٣َا َح٠َ٤ََک  ُ٘ َٓ َد  َٓرَخَ ٤ِٔ٠ًَُت أَی٩َِ أ٧ََِت  ِس  َ٘ ٔذبَُک َخٔظیُت َواہللٔ أَِ٪ َٓ ِٛ ثَُک ث٥َُّ ََّل أَ  أَُحسِّ

 ُٛ ٥َ َو ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َِت َػاحَٔب َرُسو٢َ اہللٔ َػل ُٛ َک َو َٔ ٔ أُِخ٠ َٓ ٔذبََک َوأَِ٪ أًََٔسَک  ِٛ َ أ َٓ ثََک  ٠ُُِٗت أَُحسِّ ا٢َ  َٗ ا  رٔسّ ٌِ ٨ُِت َواہللٔ ٣ُ

٠ُُِٗت آہللٔ ا٢َ اہللٔ  َٗ اّئ آہللٔ  ـَ َٗ ا٢َ إِٔ٪ َوَجِسَت  َ٘ َٓ  ٔ ٤ََحاَصا بَٔیٔسظ َٓ تٔطٔ  َٔ َتَی بَٔؼٔحی أ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ اہللٔ  َٗ ٠ُُِٗت آہللٔ  ا٢َ اہللٔ  َٗ ىٔی   ـٔ ِٗ ا َٓ  

 َ ٍُ أُذُن ًَِی٨َِیطٔ َوَس٤ِ ًَلَی  ِیطٔ  ٌَ ٍَ إِٔػَب ًَِیىَیَّ َصاَتِْٔن َوَوَؿ أَِطَضُس َبََصُ  َٓ ٔلَی َوإَّٔلَّ أ٧ََِت فٔی ح١ٕٔٓ  ٠ِٔيی َصَذا َوأََطاَر إ َٗ ًَاُظ  یَّ َصاَتِْٔن َوَو

٨ُِط  ًَ  ٍَ ا أَِو َوَؿ رٔسّ ٌِ و٢ُ ٩ِ٣َ أ٧ََِوَز ٣ُ ُ٘ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوصَُو َي َّی اہللُ  ٠ِبٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ  أََه٠َُّط اہللُ فٔی ه٠ِّٔطٔ ٨َ٣َأن 

امسلیع، وقعیب نب اجمدہ، ایب زحرہ ابعد نب فدیل نب رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہرفؿ نب رعمفػ، دمحم نب ابعد، اہرفؿ، اح م انب ا

اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک ںیم افر ریما ابپ ملع ےک ںوصؽ ےک ےئل ہلیبق یح ںیم ےئگ ہی اس ہلیبق یک الہتک ےس 

 فملس ےک احصیب رضحت اوبارسیل ےس وہیئ رضحت اوبارسیل ےلہپ یک ابت ےہ وت بس ےس ےلہپ امہری الماقت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع

ےک اسھت اؿ اک الغؾ یھب اھت سج ےک اپس وفیحصں اک اکی ہتسب اھت رضحت اوبارسیل اکی اچدر افڑوہ وہےئ ےھت افر اغمرفی ڑپکے 

وہےئ اھت رفامےت ںیہ ہک ریمے ےنہپ وہےئ ےھت افر رضحت اوبارسیل ےک الغؾ رپ یھب اکی اچدر یھت افر فہ یھب اغمرفی ڑپکے ےنہپ 

ابپ ےن اؿ ےس اہک اے اچچ ںیم آپ ےک رہچے رپ انرایگض ےک ارثات دھکی راہ وہں اوہنں ےن رفام ا الفں نب الفں رحایم ےک افرپ 

فراؿ رفج اک اٹیب ابرہ ریما ھچک امؽ اھت ںیم اےکس رھگ ایگ افر ںیم ےن مالؾ ایک افر ںیم ےن اہک ایک وکیئ صخش ےہ؟ رھگ فاولں ےن اہک ںیہن ایس د



 

 

ت ال ںیم ےن اس ےس وپاھچ ریتا ابپ اہکں ےہ اس ےن اہک آپ یک آفاز نس رک ریمی امں ےک رپھچ ٹھک ںیم دالخ وہایگ ےہ رھپ ںیم 

اس ےن  ےن اہک ریمی رطػ ابرہ  لک ےھجم ولعمؾ وہایگ ےہ ہک وت اہکں ےہ رھپ فہ ابرہ ت ال وت ںیم ےن اس ےس اہک وت ھجم ےس اپھچ ویکں اھت

اہک اہلل یک مسق ںیم آپ ےس ایبؿ رکات وہں افر آپ ےس وھجٹ ںیہن وہکں اگ ہک اہلل یک مسق ےھجم آپ ےس وھجٹ ےتہک وہےئ ڈر اگل افر 

ےھجم آپ ےس فدعہ رکےن ےک دعب اس یک الخػ فرزی رکےت وہےئ وخػ ولعمؾ وہا ویکہکن آپ ر اؽ اہلل ےک احصیب ںیہ افر اہلل یک 

دتس آدیم وہں رضحت اوبارسیل رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک وت اہلل وک احرظ فانرظ اجؿ رک اتہک ےہ اس ےن اہک مسق ںیم اکی گنت 

احرض  ںیم اہلل وک احرض فانرظ اجؿ رک اتہک وہں رضحت اوبارسیل ےن رفام ا ایک وت اہلل وک احرض فانرظ اجؿ رک اتہک ےہ اس ےن اہک ںیم اہلل رک

رضحت اوبارسیل ےن رھپ رفام ا ایک وت اہلل وک احرض فانرظ اجؿ رک اتہک ےہ اس ےن اہک ںیم اہلل وک احرض انرظ اجؿ رک فانرظ اجؿ رک اتہک وہں 

ػ رکات اتہک وہں رضحت اوبارسیل ےن فہ اکذغ وگنما رک اےنپ اہھت ےس اےس اٹم د ا افر رفام ا ارگ وت اپےئ وت اےس ادا رک دانی فرہن ںیم ےھجت اعم

ں رپ دف اایلگنں رھک رک رفام ا ہک ںیم وگایہ داتی وہں ہک ریمی اؿ آوھکنں ےن داھکی افر ریمے اؿ دفونں اکونں ےن وہں اینپ آوھکن

انس افر ریمے اس دؽ ےن اس وک  اد راھک ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رفامےت ںیہ وج آدیم یسک گنت دتس وک تلہم دے  ا اس 

 یل اےس اےنپ اسےئ ںیم ہگج اطع رفامےئ اگ۔ےس اس اک رقض اعمػ رک دے وت اہلل اعت

اہرفؿ نب رعمفػ، دمحم نب ابعد، اہرفؿ، اح م انب الیعمس، وقعیب نب اجمدہ، ایب زحرہ ابعد نب فدیل نب رضحت ابعدہ نب  :  رافی

 اصتم ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3016    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 حرضت ابواٟیرس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 َ َٟطُ أ٧َ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُ ًَِلِیَتُط ب یَّطُ َوأَ ارٔفٔ ٌَ یََّک َوأََخِذَت ٣َ ارٔفٔ ٌَ ًَِلِیَتطُ ٣َ ََّک أََخِذَت بُزَِزَة ًَُُل٣َٔک َوأَ َِٟو أ٧َ  ِّ٥ًَ َٓکَا٧َِت ا یَا  زَِزَتَک 

 ًَ ا٢َ ا٠َُّٟض٥َّ بَارِٔک ٓٔیطٔ یَا اب٩َِ أَخٔی َبََصُ  َٗ ٤ََشَح َرأِٔسی َو َٓ ْة  ٠َِیطٔ ح٠َُّ ًَ ٠َِیَک ح٠َُّْة َو ًَاُظ ًَ ٍُ أُذُنَیَّ َصاَتِْٔن َوَو ِیىَیَّ َصاَتِْٔن َوَس٤ِ

٤ٌُٔوص٥ُِ  ِ و٢ُ أَك ُ٘ ٥َ َوصَُو َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠ِبٔطٔ َرُسو٢َ اہللٔ َػل َٗ ٔلَی ٨َ٣َأن  ٠ِٔيی َصَذا َوأََطاَر إ ا  َٗ ِٟبُٔشوص٥ُِ ٤٣َّٔ ا َتأِک٠ُُوَ٪ َوأَ َّ٤٣ٔ

ًَِل  َِٟ٘ٔیا٣َةٔ َت٠َِبُشوَ٪ َوکَاَ٪ أَِ٪ أَ ًَلَیَّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َیأُِخَذ ٩ِ٣ٔ َحَش٨َاتٔی یَِو٦َ ا ٧َِیا أَصَِوَ٪  َٔ اٟسُّ  ِیُتُط ٩ِ٣ٔ ٣ََتا

رضحت اوبارسیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اؿ ےس اہک اے اچچ ارگ آپ اےنپ الغؾ یک اچدر ےل ےتیل افر اےنپ اعمرفی 



 

 

ڑپکے ےل ےتیل افر اینپ اچدر اےس دے دےتی وت آپ اک یھب وجڑا وپرا وہ اجات افر آپ ےک  ڑپکے اےس دے دےتی  ا اس ےک اعمرفی

 الغؾ اک یھب وجڑا وپرا وہ اجات رضحت اوبارسیل ےن ریمے رس رپ اہھت ریھپا افر رفام ا اے اہلل اےس ربتک اطع رفام رھپ رفام ا اے ےجیتھب

اکونں ےن انس افر ریمے اس دؽ ےن  اد راھک ہک ر اؽ اہلل رفامےت ںیہ ہک ریمی اؿ دفونں آوھکنں ےن داھکی افر ریمے اؿ دفونں 

دے دفں  اؿ وک فیہ ھچک الھکؤ وج ھچک  م وخد اھکےت وہ افر اؿ وک فیہ ھچک انہپؤ وج ھچک  م وخد ےتنہپ وہں افر ارگ ںیم اےس داین اک امؽ ف اتمع

 ں ےل۔ریمے ےئل اس ےس ز ادہ آاسؿ ےہ ہک  ماتم ےک دؿ ہی ریمی ایکین

 رضحت اوبارسیل ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3017    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٔ ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس ٣ُِظَت٤ًّٔل ب ِبٔس اہللٔ فٔی ٣َِشحٔٔسظٔ َوصَُو ُيَؼل ًَ َّی أََتِی٨َا َجابَٔز ب٩َِ  ِی٨َا َحً ـَ َّی َج٠َِشُت ث٥َُّ ٣َ ِو٦َ َحً َ٘ ِٟ ِیُت ا َتَدلَّ َٓ طٔ 

ٔ بَِی٨َُط َو  ا٢َ بَٔیٔسظ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی َج٨ِبَٔک  ِّی فٔی ثَِوٕب َواحٕٔس َورَٔزاُؤَک إ ٠ُِت یَزَِح٤َُک اہللُ أَُتَؼل ُ٘ َٓ ِِٟ٘ٔب٠َٔة  َٚ بََِْن ا ََٜذا َورَفَّ  فٔی َػِسرٔی َص

یِ  َٛ ََْرانٔی  َٓ ُٙ ٣ِٔث٠َُک  ًَلَیَّ اِِلَِح٤َ َسَضا أََرِزُت أَِ٪ یَِسُخ١َ  وَّ َٗ ٌٔطٔ َو َّی بََِْن أََػابٔ ٍُ ٣ِٔث٠َُط أََتا٧َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َیِؼ٨َ َٓ  ٍُ َٕ أَِػ٨َ

٤َِِٟشحٔٔس ٧َُدا٣َّة  أَی فٔی ِٗٔب٠َةٔ ا ُجوُ٪ اب٩ِٔ كَإب رَفَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی ٣َِشحٔٔس٧َا صََذا َوفٔی یَسٔظٔ ُْعِ َب١َ اہللُ  ِٗ زُِجؤ٪ ث٥َُّ أَ ٌُ ِٟ َحََّٜضا بٔا َٓ  

ا٢َ أَیُُّٜ  َ٘ َٓ ٠َِی٨َا  ًَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ زَٔق اہللُ  ٌِ ا٢َ أَی٥ُُِّٜ یُٔحبُّ أَِ٪ يُ َٗ ٨َا ث٥َُّ  ٌِ َدَظ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ُِط  ًَ زَٔق اہللُ  ٌِ ا٢َ ٥ِ یُحٔبُّ أَِ٪ ُي َٗ ٨َا ث٥َُّ  ٌِ َدَظ

إٔ٪َّ أََحَس  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا ََّل أَی٨َُّا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٨ُِط  ًَ زَٔق اہللُ  ٌِ الَی َٗٔب١َ أَی٥ُُِّٜ یُٔحبُّ أَِ٪ ُي ٌَ إٔ٪َّ اہلَل َتَباَرَک َوَت َٓ ِّی  ا٦َ ُيَؼل َٗ ٥ِ إَٔذا  ُٛ

إِٔ٪  َٓ ی  ُِٟیرِسَ ٔ َتِحَت رِٔج٠ٔطٔ ا ٩ًَِ َيَشارٔظ  ِٙ َِٟیِبُؼ ٩ًَِ ی٤َٔی٨ٔطٔ َو ٩َّ َٗٔب١َ َوِجضٔطٔ َوََّل  َ٘ ًَل َیِبُؼ َٓ ١ِ  َوِجضٔطٔ  ُ٘ ٠َِی َٓ ًَح٠َِٔت بٔطٔ بَازَٔرْة 

ََٜذا ث٥َُّ  ٔ بَٔثِوبٔطٔ َص َحاَئ ب َٓ ٔلَی أَص٠ِٔطٔ  َِٟهیِّ َيِظَتسُّ إ ًّی ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ًَبّْٔرا  ا٢َ أَُرونٔی  َ٘ َٓ ٕف  ٌِ ًَلَی َب طُ  ـَ ٌِ ٕٚ فٔی كََوی ثَِوبَطُ َب َد٠ُو

َل  َٟ زُِجؤ٪ ث٥َُّ  ٌُ ِٟ ًَلَی َرأِٔض ا ٠َُط  ٌَ َح َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  أََخَذُظ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ا٢َ َجابْٔز َراَحتٔطٔ  َ٘ َٓ ٔ ا٨َُّٟدا٣َٔة  ًَلَی أَثَز َذ بٔطٔ 

 ٥ِ ُٛ َٚ فٔی ٣ََشأجٔس َِٟد٠ُو ٠ُِت٥ِ ا ٌَ ٩ِٔ٤ ص٨َُاَک َج َٓ 

ابعدہ نب اصتم رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبارسیل ےک اپس ےس ےلچ اہیں کت ہک مہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبعاہلل ریض 

 آےئگ افر فہ اکی ڑپکا افڑوہ وہےئ امنز زپھ رےہ ےھت ںیم ولوگں یک رگدںین نالھاتگن وہا اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس اؿ یک دجسم ںیم



 

 

رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع افر ہلبق ےک درایمؿ احلئ وہ رک ھٹیب ایگ رھپ ںیم ےن اہک اہلل آپ رپ رمح رفامےئ ایک آپ اکی یہ ڑپکا 

ںیم اکی اچدر ریھک وہیئ ےہ رضحت اجرب ےن اینپ اہھت یک اایلگنں وھکؽ رک افڑوہ وہےئ امنز زپھ رےہ ںیہ احالہکن آپ ےک ولہپ 

ریمے ےنیس رپ امرںی افر رھپ رفام ا ںیم ےن ہی اس ےئل ایک ےہ ہک بج ریتی رطح اک وکیئ اقمح ریمی رطػ آےئ وت فہ ےھجم اس رطح 

 فملس ایس دجسم ںیم رشتفی الےئ اس احؽ ںیم رکےت وہےئ دےھکی اتہک فہ یھب ایس رطح رکے ویکہکن اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع

ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک ںیم انب اطب یک زکلی یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن دجسم یک ہلبق رخ فایل دویار ںیم 

ام ا  م ںیم ےس وکؿ اس ابت وک انک یک ھچک مغلب یس یگل وہیئ دیھکی وت آپ ےن اےس زکلی ےس رھکچ د ا رھپ امہری رطػ وتمہج وہ رک رف

دنسپ رکات ےہ ہک اہلل اعتیل اس ےس رف رگداین رکے رافی ےتہک ںیہ ہک مہ ربھگاےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا  م ںیم وکؿ 

دنسپ ںیہن رکات اس ابت وک دنسپ رکات ےہ ہک اہلل اس ےس رف رگداین رکے مہ ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ مہ ںیم ےس وکیئ یھب ہی 

آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ارگ  م ںیم ےس وکیئ آدیم بج یھب امنز زپےنھ ےک ےئل ڑھکا وہات ےہ ہک وت اہلل ابترک فاعتیل اس ےک 

ر ارگ اسےنم وہات ےہ ذہلا  م ںیم ےس وکیئ یھب اےنپ ہنم ےک اسےنم ہن وھتےک ہکلب اینپ ابںیئ رطػ اےنپ ابںیئ اپؤں ےک ےچی وھتےک اف

وھتک ہن رےک وت فہ ڑپکے وک ےل رک اس رطح رکے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ڑپکے وک ٹیپل رک افر اےس لسم رک داھک ا رھپ 

 یلیھتہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکیئ وخوبش الؤ رھپ ہلیبق یح اک اکی ونوجاؿ ڑھکا وہ افر دفڑات وہا اےنپ رھگ یک رطػ ایگ افر فہ اینپ

  ھچک وخوبش رھک رک ےل آ ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ وخوبش زکلی یک ونک رپ اگلء افر رھپ اےس انک یک رسیش فایل ہگج رپہپ

 اگلیئ افر اےس لم د ا رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک  م ولگ ایس فہج ےس اینپ دجسمفں ںیم وخوبش اگلےت وہ۔

 ابعدہ نب اصتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3018    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٤َِِٟحٔسیَّ ب٩َِ  ٔ بَِل٩ٔ بَُوإن َوصَُو یَِل٠ُُب ا َُزَِوة ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ فٔی  ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ُِٟحَضىٔیَّ َوکَاَ٪ ا٨َّٟأؿُح رٔسِ ٤ًَِزٕو ا

بَ  ِ٘ ََٓساَرِت ًُ ُة  ٌَ ِب ُة َواٟشَّ تَّ َِٟد٤َِشُة َواٟشِّ بُُط ٨٣َّٔا ا ُ٘ ٌِ َثطُ َي ٌَ َٛٔبُط ث٥َُّ َب أ٧ََاَخُط رَفَ َٓ ُط  َٟ ًَلَی ٧َأؿٕح  ُة َرُج١ٕ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ 

٠َِیطٔ َو  ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ََک اہللُ  ٌَ َٟ  ِ َٟطُ َطأ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٪ٔ ٠َسُّ َف اٟتَّ ٌِ ٠َِیطٔ َب ًَ  ٪َ َت٠َسَّ ٌْٔرَُظ َٓ ٩ًُٔ َب َس٥ََّ٠ ٩ِ٣َ َصَذا اًٟلَّ



 

 

ا٢َ  َٗ  ًَ ُٔٔش٥ُِٜ َوََّل َتِسًُوا  ًَلَی أَِن وٕ٪ ََّل َتِسًُوا  ٌُ ًََٓل َتِؼَحب٨َِا ب٠ِ٤َٔ ٨ُِط  ًَ ا٢َ ا٧ِز٢ِٔ  َٗ ًَلَی أ٧ََا یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٥ِ َوََّل َتِسًُوا  ُٛ ٔ لَی أَِوََّلز

ََٓیِشَتحٔیُب لَ  ًََلاْئ  ًَّة ُيِشأ٢َُ ٓٔیَضا  وا ٩ِ٣ٔ اہللٔ َسا ُ٘ ٔ  ٥ُِٜ أ٣ََِوال٥ُِٜٔ ََّل تَُوآ

اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ، ہک مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت نطب وباط ےک زغفہ ںیم ےلچ افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس 

دجمی نب رمعف ینہج یک التش ںیم ےھت افر امہرا ہی احؽ اھت ہک مہ اپچن افر ھچ افر است آدویمں ںیم اکی افٹن اھت سج رپ مہ ابری ابری 

ی رکےت ےھت اس افٹن رپ اکی ااصنر آدیم یک  ااری یک ابری آیئ وت اس ےن افٹن اھٹب ا افر رھپ اس رپ ھڑاھ افر رھپ اےس ااھٹ ا  اار

اس ےن ھچک وشیخ داھکیئ وت ااصنری ےن اہک اہلل ھجت رپ تنعل رکے وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ہی اےنپ افٹن رپ تنعل 

؟ ااصنری ےن رعض ایک ںیم وہں اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اس ےس ےچی ارت اج افر رکےن فاال وکؿ ےہ

فر امہرے اسھت وکیئ تنعل ایک وہا افٹن ہن رےہ ہک اینپ اجونں ےک الخػ دب داع ہن ایک رکف افر ہن یہ اینپ افالد ےک الخػ دبداع ایک رکف ا

 ایک رکف ویکہکن نکمم ےہ ہک فہ دب داع ا ےس فتق ںیم امیگن اجےئ ہک بج اہلل اعتیل ےس ھچک اماگن اجات وہ ہن یہ اےنپ امولں ےک الخػ دب داع

 افر ںیہمت اطع رکےن ےک ےئل اہلل اعتیل اہمتری فہ داع وبقؽ رفامےل۔

 اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3019    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ َّ رٔسِ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ َزٔب  ٌَ ِٟ ٔ ا َّی إَٔذا کَا٧َِت ًَُظِیٔظَیْة َوَز٧َِو٧َا ٣َاّئ ٩ِ٣ٔ ٣َٔیاظ ٥َ َحً ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ی  

 ُ٘ َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ُب َوَيِش٘ٔی٨َا  َیرِشَ َٓ َِٟحِوَق  َی٤ُِسُر ا َٓ ٨َ٣ُا  سَّ َ٘ ٥َ ٩ِ٣َ َرُج١ْ یََت ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ُت َصَذا َرُج١ْ َیا َرُسو٢َ ٠ِ اہللُ 

 ِ َٓا٧ ا٦َ َجبَّاُر ب٩ُِ َػرِخٕ  َ٘ َٓ  ٕ ٍَ َجابٔز ٥َ أَیُّ َرُج١ٕ ٣َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ٨ًَِا فٔی اہللٔ  ٨َزَ َٓ  ٔ ِٟبٔئِز ٔلَی ا ٨َا إ ِ٘ َل٠َ

 َ َِٟحِؤق َسِحًّل أَِو َسِح٠َِْٔن ث٥َُّ ٣ََسِر٧َاُظ ث٥َُّ ٧ ٠َِیطٔ ا ًَ َّی اہللُ  ٠َِی٨َا َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ  ٍٕ ٔ ٢َ كَاٟ َٓکَاَ٪ أَوَّ ٨َاُظ  ِ٘ َض ِٓ َّی أَ ٨ًَِا ٓٔیطٔ َحً زَ

بَ  َٓ ََٓظَحِت  ََٟضا   َٙ بَِت َط٨َ رَشٔ َٓ َتطُ  َٗ ََ ٧َا َٓأرَِشَ ٥ِ یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ٨َ٠ُِٗا َن ا٢َ أََتأَِذ٧َأ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٔ َوَس٠َّ ًََس٢َ ب َِٟت ث٥َُّ  أ٧ََاَخَضا ث٥َُّ ا َٓ َضا 

أُِت ٩ِ٣ٔ ٣ُ  ََٓتَوؿَّ ٤ُُِٗت  َ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  أ ََٓتَوؿَّ َِٟحِؤق  ٔلَی ا ٥َ إ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َّی اہللُ َجاَئ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل إ َتَوؿَّ

ٔضی َحاَجَتُط  ِ٘ ََٓذَصَب َجبَّاُر ب٩ُِ َػرِخٕ َي ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَلَیَّ بُزَِزْة ًَ َِّی َوکَا٧َِت  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ُٟٔیَؼل ًَ َّی اہللُ  ا٦َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ



 

 

ُت بََِْن  ِٔ َٟ َِّٜشُتَضا ث٥َُّ َخا ٨َ َٓ ََٟضا َذبَاذُٔب  ِّ لٔی َوکَا٧َِت  ٥ِ٠َ َتِب٠ُ َٓ ِیَضا  َٓ َٕ بََِْن ََطَ ٔ ًَ َذَصِبُت أَِ٪ أَُخاٟ ِؼُت  َٗ ِیَضا ث٥َُّ َتَوا َٓ ٠َِیَضا ث٥َُّ  ََطَ

 َٗ َّی أَ أََزاَرنٔی َحً َٓ أََخَذ بَٔیٔسی  َٓ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ٩ًَِ َيَشارٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٤ُُِٗت  َّی  ٩ًَِ َی٤ٔی٨ٔطٔ ث٥َُّ َجاَئ ٔجئُِت َحً ا٣َىٔی 

٩ًَِ َيَشارٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػ  ا٦َ  َ٘ َٓ َ ث٥َُّ َجاَئ  أ َتَوؿَّ َٓ ٠ًََِیطٔ َجبَّاُر ب٩ُِ َػرِخٕ  َّی اہللُ  أََخَذ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ل

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ١َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ٌَ َح َٓ ُط  َٔ ا٨َ٣َا َخ٠ِ َٗ َّی أَ ٨َا َحً ٌَ َٓ َس َٓ ا  ٌّ ٥َ بَٔیَسی٨َِا َج٤ٔی ٔل٨ِ َوَس٠َّ َٓ زُ ث٥َُّ  ٌُ ىٔی َوأ٧ََا ََّل أَِط ُ٘ ُت ٥َ َیز٣ُِ

ا٢َ  َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َْ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ا رَفَ َّ٤٠َ َٓ ىٔی ُطسَّ َوَسَلَک  ٌِ ٔ َي ََٜذا بَٔیٔسظ ا٢َ َص َ٘ َٓ َِّیَک یَا َرُسو٢َ بٔطٔ  َٟب ٠ُُِٗت  یَا َجابٔزُ 

 َٓ ا  ّ٘ ِیطٔ َوإَٔذا کَاَ٪ َؿیِّ َٓ ِٕ بََِْن ََطَ ٔ َداٟ َٓ ا  ٌّ ا٢َ إَٔذا کَاَ٪ َوأس َٗ ؤَک اہللٔ  ِ٘ ًَلَی َح  اِطُسِزُظ 

اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک مہ ر اؽ اہلل ےک اسھت ےلچ اہیں کت ہک بج اشؾ وہیئگ افر مہ رعب ےک اپوینں ںیم ےس یسک اپین 

د یھب ےک رقبی وہ ےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا وکؿ آدیم ےہ ہک وج مہ ےس ےلہپ اج رک وحض وک درتس رکے افر وخ

اپین ےئپ افر ںیمہ یھب اپین الپےئ رضحت اجرب رفامےت ںیہ ہک ںیم ڑھکا وہا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ہی آدیم ر اؽ 

اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اجرب ےک اسھت وکؿ آدیم اجےئ اگ وت ابجر نب رخص ڑھکے وہےئ رھپ مہ دفونں اکی ونکںیئ یک رطػ 

 وحض ںیم اکی ڈفؽ  ا دف ڈفؽ ڈاےل رھپ اےس رھب د ا رھپ بس ےس ےلہپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس امہرے اپس ےلچ افر مہ ےن

رشتفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک  م ااجزت دےتی وہ مہ ےن رعض ایک  ی اہں اے اہلل ےک ر اؽ رھپ آپ یلص اہلل 

ی وت اس ےن اپین انیپ دنب رک ہیلع فملس ےن اینپ افینٹن وک وھچڑا اف

 

یئ  خ
ھئ
ک

ر اس ےن اپین ایپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس افینٹن یک ابگ 

 د ا افر اس ےن اشیپب ایک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےس دحیلعہ ےل اج رک اھٹب د ا رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وحض یک رطػ

ڑھکا وہا افر اس ہگج ےس فوض ایک ہک سج ہگج ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن فوض  آےئ آپ ےن اس ےس فوض رفام ا رھپ ںیم

رفام ا اھت افر ابجر نب رخص اضقےئ احتج ےک ےئل ےلچ ےئگ افر ر اؽ اہلل امنز زپےنھ ےک ےئل ڑھکے وہےئگ افر ریمے افرپ اکی اچدر 

فہ ریمے دنکوھں کت ںیہن یچنہپ یھت رھپ ںیم این ےس افدناھ ایک افر اس ےک یھت وج ہک وھچیٹ یھت ںیم ےن اےکس دفونں انکرفں وک اٹلپ وت 

 دفونں انکرفں وک اٹلپ رک اےس اینپ رگدؿ رپ ابدناھ رھپ ںیم آرک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکا وہایگ وت آپ یلص اہلل

ػ ڑھکا رکد ا رھپ ابجر نب رخص آےئ اوہنں ےن فوض ایک رھپ فہ آےئ افر ہیلع فملس ےن ریمااہھت ڑکپ رک افر امھگ رک ےھجم اینپ داںیئ رط

ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ابںیئ رطػ ڑھکے وہےئگ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن مہ دفونں ےک اہوھتں وک ڑکپ رک ےھچیپ 

ریمی رطػ دےنھکی ےگل ےسج ںیم ھجمس ہن اکس دعب ںیم ھجمس ایگ رضحت اٹہ رک اےنپ ےھچیپ ڑھکا ایک رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس وھگر رک 

اجرب رفامےت ںیہ ہک آپ ےن اےنپ اہھت ابمرک ےس اس رطح ااشرہ رفام ا ہک اینپ  رم ابدنھ ےل اتہک اہمترا رتس ہن لھک اجےئ رھپ بج 

اہلل ےک ر اؽ ںیم احرض وہں آپ یلص اہلل ہیلع ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس افرغ وہ ےئگ رفام ا اے اجرب ںیم ےن رعض ایک اے 



 

 

 فملس ےن رفام ا بج اہمتری اچدر ڑبی وہ وت اس ےک دفونں انکرفں وک ا اٹ افر بج اچدر وھچیٹ وہ وت اےس اینپ  رم رپ ابدنھ ول۔

 اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3020    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

َّی اہللُ ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ٔ  رٔسِ َصا فٔی ثَِوب َضا ث٥َُّ َيَُصُّ کَاَ٪ ی٤ََؼُّ َٓ ُٗوُت ک١ُِّ َرُج١ٕ ٨٣َّٔا فٔی ک١ُِّ یَِو٦ٕ َت٤َِزّة  ٥َ َوکَاَ٪  ٨َّا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ ُٛ طٔ َو

ا٧َِل٠َ  َٓ ٔش٥ُ أُِخٔلَئَضا َرُج١ْ ٨٣َّٔا َیِو٣ّا  ِٗ ُ أ َٓ ٨َُٗا  َحِت أَِطَسا َّی ََقٔ ٨َا َو٧َأِک١ُُ َحً َلَضا ٧َِدتَبُٔم بٔ٘ٔٔشیِّ ٌِ ٥ِ ُي َٟ َُّط  َظضِٔس٧َا أ٧َ َٓ ُظُط  ٌَ ٨َا بٔطٔ ٨َِ٧ ِ٘

أََخَذَصا َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ًِٔلَیَضا 
ُ أ َٓ 

 اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ رھپ مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےلچ افر مہ ںیم ےس رہ اکی آدیم وک رفزاہن اکی وجھکر یتلم

وجھکر وک وچاتس افر رھپ اےس اےنپ ڑپکے ںیم ٹیپل رک رھک اتیل اھت افر مہ اینپ نامونں ےس یھت افر یہی امہری وخراک یھت افر فہ اس 

دروتخں ےک ےتپ اھجڑا رکےت ےھت افر اںیہن اھک ا رکےت ےھت اہیں کت ہک امہری ابںیھچ زیمخ وہںیئگ افر وجھکرںی میسقت رکےن فاےل 

اپس ےل ےئگ افر مہ ےن وگایہ دی ہک اےس وجھکر ںیہن یلم وت اس ےن اس آدیم ےس اکی یطلغ وہیئگ وت مہ اس آدیم وک ااھٹ رک اس ےک 

 آدیم وک وجھکر دے دی وت اس ےن ڑھکے ڑھکے ڑکپی افر اھکیل۔

 اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿزدہ ف وقتی اک ایب :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3021    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٨َِٟا َوا َ َّی ٧َز ٥َ َحً ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٧َا ٣َ ٔضی رٔسِ ِ٘ ٥َ َي ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ََٓذَصَب َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َیَح  ِٓ زّٔیا أَ

٥ِ٠َ یََز َطِیئّ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ٨ََوَز َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُتطُ بٔإَٔزاَوةٕ ٩ِ٣ٔ ٣َإئ  ٌِ َب َٓاتَّ إَٔذا َطَحزََتأ٪ بَٔظاكٔٔئ َحاَجَتُط  َٓ رُ بٔطٔ 
ٔ

ا َيِشَتت



 

 

ِؼ٩ٕ ٩ِ٣ٔ أََُِؼا٧َٔضاا ُِ أََخَذ بٔ َٓ ٔلَی إِٔحَساص٤َُا  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ إ َّی اہللُ  َٙ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓا٧َِل٠َ ًَلَیَّ بٔإٔذِٔ٪ اہللٔ  َِٟوازٔی  ازٔی  َ٘ ا٢َ اِن َ٘ َٓ

َّی أَتَی  ائَٔسُظ َحً َٗ  ٍُ ٔ َّٟٔذی ُيَؼا٧ ٤َِِٟدُظؤغ ا ٔ ا ٌْٔر َِٟب ُط کَا ٌَ اَزِت ٣َ َ٘ اِن ا٢َ َٓ َ٘ َٓ ِؼ٩ٕ ٩ِ٣ٔ أََُِؼا٧َٔضا  ُِ أََخَذ بٔ َٓ ی  َحَزَة اِِلَُِخَ اٟظَّ

ا بَِی٨َُض٤َا َِل٦ََ بَ  َّ٤٣ٔ ٕٔ ٨ِ٤ََِٟؼ َّی إَٔذا کَاَ٪ بٔا َذَٟٔک َحً َٛ ُط  ٌَ اَزِت ٣َ َ٘ َٓاِن ًَلَیَّ بٔإٔذِٔ٪ اہللٔ  ازٔی  َ٘ ا٢َ اِن َ٘ َٓ ُض٤َا  ٌَ ىٔی َج٤َ ٌِ ِی٨َُض٤َا َي

ًَلَیَّ بٔإٔذِ٪ٔ  َِٟتئ٤َٔا  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ  ا ًَ َّی اہللُ  َة أَِ٪ یُحٔصَّ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ِجُت أُِحرٔضُ ٣ََدا رَخَ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ َِٟتأ٣َََتا  ا َٓ بٔی اہللٔ  ٥َ بُْٔقِ

َتْة  ِٔ َٟ َحا٧َِت ٣ٔىِّی  َٓ ٔسی  ِٔ ُث َن َح٠َِشُت أَُحسِّ َٓ َس  ٌَّ َیتََب َٓ ًَبَّازٕ  ُس ب٩ُِ  ا٢َ ٣َُح٤َّ َٗ ٌَٔس َو َیبَِت ٠َِیطٔ َٓ ًَ َّی اہللُ  إَٔذا أ٧ََا بَٔزُسو٢ٔ اہللٔ َػل َٓ

أَیُِت َرُسو ٕٚ رَفَ ًَلَی َسا ا٣َِت ک١ُُّ َواحَٔسةٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا  َ٘ َٓ َتا  َٗ تََر ِٓ ِس ا َٗ َحَزَتأ٪  بًّٔل َوإَٔذا اٟظَّ ِ٘ ٥َ ٣ُ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٢َ اہللٔ َػل

 ِ ا٢َ بَٔزأ َ٘ َٓ ّة  َٔ ِٗ َٕ َو َٗ ا٢َ یَا جَ َو َٗ ٔلَیَّ  ا ا٧َِتَهی إ َّ٤٠َ َٓ َب١َ  ِٗ ٌٔی١َ بَٔزأِٔسطٔ َی٤ٔی٨ّا َؤط٤َاَّّل ث٥َُّ أَ ابٔزُ َص١ِ َرأَیَِت ٔسطٔ صَََٜذا َوأََطاَر أَبُو إِٔس٤َ

ٍِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ َواحَٔس  َل ِٗ ا َٓ َحَزَتِْٔن  ٔلَی اٟظَّ ِٙ إ ٔ ا٧َِل٠ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ َیا َرُسو٢َ اہللٔ  ٌَ ٠ُُِٗت َن امٔی  َ٘ َّی إَٔذا ٣َ ب١ِٔ بٔض٤َٔا َحً ِٗ َ أ َٓ ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ُُِؼ٨ّا  ة

َٜرَسِ  َٓ أََخِذُت َحَحّزا  َٓ ٤ُِت  ُ٘ َٓ ا٢َ َجابْٔز  َٗ ٩ًَِ َيَشارَٔک  ٩ًَِ َی٤ٔی٨َٔک َوُُِؼ٨ّا  أَِرٔس١ِ ُُِؼ٨ّا  َٓ امٔی  َ٘ َٙ ٤َُِٗت ٣َ َٟ َٓا٧َِذ تُُط  تُطُ َوَحرَسِ

 ُ ُت ٩ِ٣ٔ ک ٌِ َل َ٘ َٓ َحَزَتِْٔن  أََتِیُت اٟظَّ َٓ َّی اہللُ لٔی  ا٦َ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َ٘ ٤ُُِٗت ٣َ َّی  َب٠ُِت أَُجزُّص٤َُا َحً ِٗ ٕ ٨ِ٣ُٔض٤َا ُُِؼ٨ّا ث٥َُّ أَ ١ِّ َواحَٔسة

٠ُِت یَا َرُسو ٌَ َٓ ِس  َٗ ٠ُِت  ُ٘ َٓ ُتُط  ِ٘ َٟحٔ ٩ًَِ َيَشارٔی ث٥َُّ  ٩ًَِ َی٤ٔیىٔی َوُُِؼ٨ّا  ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ أَِرَس٠ُِت ُُِؼ٨ّا  ًَ ٌَ َٓ ِّی ٢َ اہللٔ  ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َّ َذاَک 

ِؼ٨َأ٪ َركَِبِْٔن  ُِ ِٟ ٨ًَُِض٤َا ٣َا َزا٦َ ا َط  َّٓ ًًَٔی أَِ٪ یَُز ا َٔ َٓأَِحبَِبُت بَٔظ بَأ٪  ذَّ ٌَ بَِری٩ِٔ يُ َ٘  ٣ََزِرُت بٔ

ے افر اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ ہک، رھپ مہ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےلچ اہیں کت ہک مہ اکی فعیس فادی ںیم ارت

رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اضقےئ احتج ےک ےئل ےلچ ےئگ افر ںیم اکی ڈفؽ ںیم اپین ےل رک الچ وت آپ ےن وکیئ آڑ ہن دیھکی 

سج یک فہج ےس آپ رپدہ رکںیکس اس فادی ےک انکرفں رپ دف درتخ ےھت ر اؽ اہلل اؿ دفونں دروتخں ںیم ےس اکی درتخ یک 

اشوخں ںیم ےس اکی اشخ ڑکپی افر رفام ا اہلل ےک مکح ےس ریمے اتعب وہ اج وت فہ اشخ آپ یلص اہلل رطػ ےئگ افر اس درتخ یک 

ہیلع فملس ےک اتعب وہیئگ سج رطح ہک فہ افٹن اےنپ ےنچنیھک فاےل ےک اتعب وہ اجات ےہ سج ےک لیکن زپی وہیئ وہ رھپ آپ ےن 

 رک رفام ا اہلل ےک مکح ےس ریمے اتعب وہ اج وت فہ اشخ یھب دفرسے درتخ یک رطػ آےئ افر اس یک اشوخں ںیم ےس اکی اشخ ڑکپ

ایس رطح آپ ےک اتعب وہیئگ اہیں کت ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فملس دفونں دروتخں ےک درایمؿ وہےئ وت دفونں وک الم رک رفام ا  م 

 اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم دفونں اہلل ےک مکح ےس آسپ ںیم اکی دفرسے ےس ڑج اجؤ وت فہ دفونں ڑج ےئگ رضحت اجرب ریض

اس ڈر ےس ت ال ہک ںیہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےھجم رقبی دھکی رک دفر ہن رشتفی ےل اجںیئ ںیم اےنپ آپ ےس ےھٹیب ےھٹیب ابںیت 

ینپ اینپ ہگج رپ اج رک ڑھکے رکےن اگل وت ااچکن ںیم ےن داھکی ہک اسےنم ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس آرےہ ںیہ فہ دفونں درتخ ا



 

 

 وہےئگ افر رہ اکی درتخ اےنپ ےنت رپ ڑھکا وہا دحیلعہ وہ راہ ےہ ہک ںیم ےن داھکی ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ھچک دری رہھٹے افر

 ااشرہ رک ےک اتب ا رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ رس ابمرک ےس اس رطح ااشرہ رفام ا اوبالیعمس ےن اےنپ رس ےس داںیئ افر ابںیئ

رھپ آپ اسےنم آےئ افر بج آپ ریمی رطػ ےچنہپ وت رفام ا اے اجرب ایک وت ےن داھکی سج ہگج ںیم ڑھکا اھت ںیم ےن رعض ایک  ی اہں 

اے اہلل ےک ر اؽ آپ ےن رفام ا دفونں دروتخں ےک اپس اجؤ افر اؿ دفونں دروتخں ںیم ےس اکی اکی اشخ اکٹ رک الؤ افر بج 

آاجؤ سج ہگج ںیم ڑھکا وہں وت اکی اشخ اینپ داںیئ رطػ افر اکی اشخ اینپ ابںیئ رطػ ڈاؽ دانی رضحت اجرب رفامےت ںیہ اس ہگج 

ںیم ہک رھپ ںیم ےن ڑھکے وہ رک اکی رھتپ وک ڑکپا افر اےس وتڑا افر اےس زیت ایک فہ زیت وہایگ وت رھپ ںیم اؿ دفونں دروتخں ےک اپس آ ا وت 

وک ےتچنیھک وہےئ اس ہگج رپ ےل آ ا سج ہگج ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ڑھکے ےھت رھپ ںیم رھپ ںیم ےن اکی ےن اؿ دفونں دروتخں 

اشخ داںیئ رطػ ڈایل افر دفرسی اشخ ابںیئ رطح ڈایل رھپ ںیم اج رک آپ ےس الم افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ سج رطح 

رکد ا ےہ ہک نکیل اس یک فہج ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ںیم دف ربقفں ےک آپ ےن ےھجم مکح رفام ا اھت ںیم ےن ایس رطح 

اپس ےس زگرا ےھجم فیح ایہل ےک ذرہعی ہتپ الچ ہک اؿ ربق فاولں وک ذعاب د ا اج راہ ےہ وت ںیم ےن اس ابت وک دنسپ ایک ہک ںیم اؿ یک 

  ہک ہی دفونں اش ںی رت رںیہ یگ۔افشتع رکفں اشدی ہک اؿ ےس ذعاب اکلہ رک د ا اجےئ بج کت

 اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3022    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 جابز ب٩ ًبساہلل :  راوی

٠ُِت  ُ٘ َٓ ٥َ َیا َجابٔزُ ٧َازٔ بَٔوُؿوٕئ  ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ ِشرَکَ  ٌَ ِٟ أََتِی٨َا ا َٓ ا٢َ  أَََّل َوُؿوَئ أَََّل َوُؿوَئ أَََّل َوُؿوَئ َٗ

ا ةٕ َوکَاَ٪ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ یُبَرِّزُ َٟٔزُسو٢ٔ اَٗ رِطَ َٗ ٔب ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٠ُُِٗت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ٣َا َوَجِسُت فٔی اٟزَّ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ ٢َ  َّی اہللُ  ہللٔ َػل

 َ ٔل ِٙ إ ٔ ا٢َ لَٔی ا٧َِل٠ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ َجزٔیٕس  ًَلَی ح٤َٔاَرة َٟطُ  ٤َِٟاَئ فٔی أَِطَحإب  ا٧ُِوزِ َص١ِ فٔی أَِطَحابٔطٔ ا َٓ ًَُٓلٔ٪ اب٩ِٔ ًَُٓلٕ٪ اِِلَِنَؼارٔیِّ  ی 

ًَزََِّلٔئ َطِحٕب ٨ِ٣َٔضا  ّة فٔی  رِطَ َٗ ٥ِ٠َ أَٔجِس ٓٔیَضا إَّٔلَّ  َٓ ٨ََوزُِت ٓٔیَضا  َٓ َِٟیطٔ  ٔ ُت إ ِ٘ َٓا٧َِل٠َ ا٢َ  َٗ بَُط یَابُٔشطُ ٩ِ٣ٔ َطِیٕئ  َٟرَشٔ ُُطُ  ِّی أرُِفٔ ِو أَن َٟ

أََتِیُت َرُسو ًَزََِّل َٓ ّة فٔی  رِطَ َٗ ٥َِٟ أَٔجِس ٓٔیَضا إَّٔلَّ  ِّی  ٔن ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ُُطُ ٢َ اہللٔ َػل ِّی أرُِفٔ َِٟو أَن ٔئ َطِحٕب ٨ِ٣َٔضا 

 ٔ أََخَذُظ بَٔیٔسظ َٓ أََتِیُتُط بٔطٔ  َٓ أِتٔىٔی بٔطٔ  َٓ ا٢َ اذَِصِب  َٗ بَُط یَابُٔشُط  ٤ٔزُُظ بَٔیَسیِطٔ ث٥َُّ َٟرَشٔ ِِ ١َ یََتک٥َُّ٠َ بَٔظِیٕئ ََّل أَِزرٔی ٣َا صَُو َوَي ٌَ َح َٓ



 

 

 ِ ُتَضا بَْ ٌِ َوَؿ َٓ أُتٔیُت بَٔضا تُِح١ُ٤َ  َٓ ٔب  ِٛ ٨ََة اٟزَّ ِٔ ٠ُِت یَا َج ُ٘ َٓ ٨َٕة  ِٔ ا٢َ َیا َجابٔزُ ٧َازٔ بَٔح َ٘ َٓ ًَِلا٧ٔیطٔ  َّی أَ ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َ٘ َٓ َن یََسیِطٔ 

ِٟحَ  اہللُ ٔ ا ز ٌِ َٗ َضا فٔی  ٌَ ٌٔطٔ ث٥َُّ َوَؿ َٚ بََِْن أََػابٔ َبَشَلَضا َورَفَّ َٓ ََٜذا  ٨َٔة َص ِٔ َِٟح ٔ فٔی ا ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بَٔیٔسظ َُٓؼبَّ ًَ ا٢َ ُخِذ یَا َجابٔزُ  َٗ ٨َةٔ َو ِٔ

 ِٟ أَیُِت ا ٠ُُِٗت بٔاِس٥ٔ اہللٔ رَفَ ٠َِیطٔ َو ًَ ََٓؼبَِبُت  ١ُِٗ بٔاِس٥ٔ اہللٔ  ٠َِیطٔ ًَلَیَّ َو ًَ َّی اہللُ  ٍٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٔ ُٔوُر ٩ِ٣ٔ بَِْٔن أََػاب ٤َاَئ َي

 َٗ َٟطُ َحاَجْة ب٤َٔإئ  ٔ ٩ِ٣َ کَاَ٪  ا٢َ یَا َجابٔزُ ٧َاز َ٘ َٓ َّی ا٣َِتَْلَِت  ٨َُة َوَزاَرِت َحً ِٔ َِٟح اَرِت ا َٓ ٥َ ث٥َُّ  َّی َوَس٠َّ ِوا َحً َ٘ اِسَت َٓ َتَی ا٨َّٟاُض  أ َٓ ا٢َ 

 َٓ ا٢َ  َٗ ٔ َرُووا  ٨َةٔ َوه ِٔ َِٟح ٥َ یََسُظ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ ُط َحاَجْة رَفَ َٟ ٠ُِت َص١ِ بَقَٔی أََحْس   َی ٣َِْلَیُ٘

فملس ےن اجرب نب دبعاہلل رفامےت ںیہ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ مہ رکشل ںیم آےئ وت ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع 

 رفام ا اے اجرب ولوگں ںیم آفاز اگل دف ہک فوض رکںیل رھپ ںیم ےن آفاز اگلیئ ہک فوض رکول فوض رکول فوض رکول رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل

ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اقہلف ںیم وت یسک ےک اپس اپین اک اکی رطقہ یھب ںیہن ےہ افر ااصنر اک اکی 

فملس دیم وج ر اؽ اہلل ےک ےئل اکی رپاان زیکشمہ وج ہک زکلی یک اشوخں رپ اکٹل وہا اھت اس ںیم اپین ڈنھٹا ایک رکات اھت آپ یلص اہلل ہیلع آ

ےن رفام ا الفں نب الفں ااصنری ےک اپس اج رک دوھکی ہک اس ےک زیکشمے ںیم اپین ےہ  ا ںیہن ںیم ےن اس ااصنری یک رطػ ایگ افر 

ے ںیم داھکی ہک اس ےک ہنم ںیم  ااےئ اکی رطقے ےک افر ھچک یھب ںیہن ےہ ارگ ںیم اس زیکشمے وک اڈنولیں وت اس ےک زیکشم

کشخ زیکشمہ اےس یپ اجےئ رھپ ںیم ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اپس آ ا افر ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ ںیم ےن اس 

اپین ےک افر ھچک ںیہن اپ ا ارگ ںیم اےس ا اٹات وت کشخ زیکشمہ اےس یپ اتیل آپ یلص اہلل ااصنری ےک زیکشمے ںیم  ااےئ اس اکی رطقہ 

ہیلع فملس ےن رفام ا اجؤ افر اس زیکشمے وک ریمے اپس ےل آؤ رھپ ںیم اس زیکشمہ وک ےل رک آ ا افر اےس اےنپ اہھت ںیم ڑکپا رھپ آپ 

 آپ ایک رفام رےہ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس اےنپ اہھت ابمرک ےس اس یلص اہلل ہیلع فملس ھچک ابت رکےن ےگل ںیم ںیہن اجاتن ہک

اجےئ ںیم زیکشمے وک دابےت اجےت رھپ فہ زیکشمہ ےھجم اطع رفام ا افر رفام ا اے اجرب آفاز اگلؤ ہک اقےلف ںیم ےس یسک اک اپین اک ڑبا ربنت ال ا 

وک ااھٹ رک الےئ ںیم ےن اس ڑبے ربنت وک آےکپ اسےنم رھک د ا وت ر اؽ اہلل یلص ےن آفاز اگلیئ افر ڑبا ربنت ال ا ایگ افر ولگ اس ربنت 

اہلل ہیلع فملس ےن اس زیکشمے ںیم اانپ اہھت ابمرک ریھپا اس رطح ےس الیھپ رک افر اویلگنں وک الھک رک ےک اس زیکشمے یک ہت ںیم اانپ 

 ڑکپ افر مسب اہلل  ہہ رک ریمے اہوھتں رپ اپین ڈاؽ ںیم ےن مسب اہلل  ہہ اہھت ابمرک راھک افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اجرب

رک اس زیکشمے ںیم ےس اپین آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےک اہھت ابمرک رپ ڈاال وت ںیم ےن داھکی ہک اپین ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک 

فر فہ ربنت وھگام اہیں کت ہک فہ ربنت اپین ےس رھب ایگ رھپ آپ اویلگنں ےک درایمؿ ےس وجش امر راہ ےہ رھپ اس ربنت ےن وجش امرا ا

یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا اے اجرب آفاز اگلؤ ہک سج وک اپین یک رضفرت وہ وت آرک اپین ےل اجےئ رضحت اجرب رفامےت ںیہ ولگ آےئ 

رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ایک وکیئ ااسی ابح  رہ ایگ  افر اوہنں ےن اپین ایپ اہیں کت ہک بس ریس وہےئگ رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع



 

 

ےہ ہک ےسج اپین یک رضفرت وہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اےنپ اہھت ابمرک وک اس زیکشمے ےس ااھٹ ا وت رھپ فہ یھب رھبا وہا 

 اھت۔

 اجرب نب دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 رضحت اوب ارسیل اک فاہعق افر رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک یبمل دحثی ےک ایبؿ ںیم

     3023    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ٔلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ ِٟ َوَطکَا ا٨َّٟاُض إ زَََخَ ا َٓ َِٟبَِحٔ  َٕ ا أََتِی٨َا ٔسی َٓ  ٥ُِٜ٤َ ٌٔ ًََسی اہللُ أَِ٪ یُِل ا٢َ  َ٘ َٓ  ََ ُِٟحو ٥َ ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  َبَِحُ  َػل

 َ٨ ٌِ ٔ َّی َطب ََّبِد٨َا َواِطَتَوی٨َِا َوأَک٨َ٠َِا َحً اك َٓ َضا ا٨َّٟاَر  ِّ٘ ًَلَی ٔط أَِوَری٨َِا  َٓ َِٟقی َزابَّّة  َ أ َٓ ّة  ًَُٓلْ٪ َزَِخَ ًَُٓلْ٪ َو ََٓسَخ٠ُِت أ٧ََا َو ا٢َ َجابْٔز  َٗ ا 

وَّ  َ٘ َٓ ا ٩ِ٣ٔ أَِؿًَلًٔطٔ  ٌّ أََخِذ٧َا ٔؿ٠َ َٓ ِج٨َا  َّی ََخَ ًَِی٨َٔضا ٣َا َیَزا٧َا أََحْس َحً ًَسَّ َخ٤َِشّة فٔی حَٔحأد  َّی  ًَِو٥ٔ َرُج١ٕ َحً َ ًَِو٧َا بٔأ ِس٨َاُظ ث٥َُّ َز

ًَِو٥ٔ َج١ٕ٤َ فٔی  ٔب َوأَ ِٛ ََٓسَخ١َ َتِحَتُط ٣َا یَُلأِكُٔئ َرأَِسطُ فٔی اٟزَّ ٔب  ِٛ ١ٕ فٔی اٟزَّ ِٔ ٔ ًَِو٥ٔ ٛ ٔب َوأَ ِٛ  اٟزَّ

افر رھپ اس ےک دعب ولوگں ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس وھبک یک اکشتی یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رقبی ےہ ہک 

دنمسر ےن ومج امری افر اکی اجونر اکنؽ رک ابرہ ڈاؽ د ا رھپ مہ ےن اس  اہلل ںیہمت الھکدے رھپ مہ دنمسر ےک انکرے رپ آےئ افر

دنمسر ےک انکرے رپ آگ الجیئ افر اس اجونر اک وگتش اکپ ا افر وھبان افر مہ ےن اھک ا اہیں کت ہک مہ وخب ریس وہےئ ےئگ رضحت 

ونر یک آھکن ےک وگتش ںیم دالخ وہےئ افر ںیمہ یسک اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن افر الفں افر الفں اس اج

ےن ںیہن داھکی اہیں کت ہک مہ ابرہ ےلکن رھپ مہ ےن اس اجونر یک ویلسپں ںیم ےس اکی یلسپ ڑکپی افر اقےلف ںیم وج بس ےس ڑبا آدیم 

زنی ریھک وہیئ وت فہ آدیم ریغب رپ  اار اھت مہ ےن اس آدیم وک الب ا افر اس ےک افٹن رپ بس ےس ڑبی  اھت افر فہ بس ےس ڑبے افٹن

 اانپ رس اکھجےئ اس یلسپ ےک ےچی ےس زگر ایگ۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک فاہعق رجہت ےک ایبؿ ںیم



 

 

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 ب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک فاہعق رجہت ےک ایبؿ ںیمانج

     3024    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ اًْن، زہْر، ابواسحٙ :  راوی

ث٨ََا ُزَصِْْر َحسَّ  ًََِْن َحسَّ َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثَىٔی َس٤َ٠َُة ب٩ُِ َطبٔیٕب َحسَّ وَُّل َحسَّ ُ٘ ًَازٕٔب َي ِٟبََراَئ ب٩َِ  ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ث٨ََا أَبُو إِٔسَح

ِث ٣َعَٔی اب٨ََِک  ٌَ ازٕٔب ابِ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ اِطتََری ٨ِ٣ُٔط َرِحًّل  َٓ ٔلَی أَبٔی فٔی ٨ِ٣َزٟٔٔطٔ  ُٙ إ ی سِّ ا٢َ َجاَئ أَبُو برَِکٕ اٟؼِّ َ٘ َٓ ٔلٔی  ٔلَی ٨ِ٣َز َیِح٠ِٔ٤ُط ٣َعٔی إ

َٟیِ  لٔی أَبٔی اِح٠ِٔ٤طُ  ُت٤َا  ٌِ َٕ َػ٨َ ِی َٛ ثِىٔی  ُط أَبٔی یَا أَبَا برَِکٕ َحسِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُط ی٨ََِتُ٘ٔس ث٨َ٤ََطُ  ٌَ َد أَبٔی ٣َ َح٠ِ٤َُتُط َوََخَ ٍَ َرُسو٢ٔ َٓ یَِت ٣َ ٠ََة رَسَ

 َٗ ا٦َ  َٗ َّی  َِٟی٠َت٨ََا ک٠ََُّضا َحً ی٨َِا  ٥ِ أرَِسَ ٌَ ا٢َ َن َٗ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  َّی اہللٔ َػل ًَل ی٤َُزُّ ٓٔیطٔ أََحْس َحً َٓ  ُٙ ی ٔ ٔ َوَخًَل اٟرطَّ ضَْٔرة ائ٥ُٔ اٟوَّ

رِخَ  أََتِیُت اٟؼَّ َٓ ٨َِٟا ٨ًَِٔسَصا  ٨َزَ َٓ ُس  ٌِ ٤ُِص َب ٠ًََِیطٔ اٟظَّ ٥ِ َتأِٔت  َٟ ََٟضا ه١ٌّٔ  ْة كَؤی٠َْة  ٨ََٟا َػرِخَ ِت  ٌَ ٔ یُِت بَٔیٔسی ٣َکَا٧ّا ی٨ََا٦ُ ُرٓ َشوَّ َٓ َة 

٠ُُِٗت ٥َِ٧ یَا َرُسو٢َ اہللٔ َوأ٧ََا أَ ٓٔیطٔ ا٨َّٟٔيیُّ َػ  َوّة ث٥َُّ  ٠ًََِیطٔ رَفِ ٥َ فٔی ه٠َِّٔضا ث٥َُّ َبَشِلُت  ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ٨َا٦َ ل َٓ ََٟک  ََٟک ٣َا َحِو ُُٔف  ِن

رِخَ  ٔلَی اٟؼَّ ٤٨َٔطٔ إ َِ ب١ٕٔ بٔ ِ٘ إَٔذا أ٧ََا بَٔزاعٔی ٥ٕ٨ََُ ٣ُ َٓ َٟطُ  ُُٔف ٣َا َحِو ِجُت أَِن ٠ُِت ٩ِ٤َٟٔ أ٧ََِت َوََخَ ُ٘ َٓ ٠َ٘ٔیُتطُ  َٓ َّٟٔذی أََرِز٧َا  ةٔ یُزٔیُس ٨ِ٣َٔضا ا

ا٢َ  َٗ َتِح٠ُُب لٔی  َٓ ٠ُُِٗت أَ  ٥ِ ٌَ ا٢َ َن َٗ َٟبَْن  ٠ُُِٗت أَفٔی ٤٨َََُٔک  ٤َِٟٔسی٨َةٔ  ا٢َ َٟٔزُج١ٕ ٩ِ٣ٔ أَص١ِٔ ا َ٘ َٓ َٟطُ  َیا ًَُُل٦ُ  ٠ُِت  ُ٘ َٓ أََخَذ َطاّة  َٓ  ٥ِ ٌَ َن

 ٔ٣ ََ ِ ُِٔف اٟرضَّ َح٠ََب لٔی فٔیاِن َٓ ُُٔف  ی ی٨َِ ًَلَی اِِلَُِخَ  ٔ ُب بَٔیٔسظ ِٟبََراَئ َيرِضٔ أَیُِت ا ا٢َ رَفَ َٗ َذی  َ٘ ِٟ َُّرأب َوا ٔ َواٟت ز ٌَ
ٕب  ٩ِ اٟظَّ ٌِ َٗ

٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َٟٔیرِشَ  َّی اہللُ  ا٢َ َو٣َعٔی إَٔزاَوْة أَِرَتؤی ٓٔیَضا ٨٠َّٟٔٔيیِّ َػل َٗ َٟبَٕن  ِثَبّة ٩ِ٣ٔ  ُٛ ُط  ٌَ أََتِیُت ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ  َ أ َب ٨ِ٣َٔضا َویََتَوؿَّ

 َ ًَل ََٓؼبَِبُت  َى  َ٘ ُتطُ اِستَِی ِ٘ َٓ َوا َٓ صُِت أَِ٪ أُوَٗٔوُط ٩ِ٣ٔ ٧َِو٣ٔطٔ  ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َوََکٔ َّی اہللُ  َّی بََزَز ا٨َّٟٔيیَّ َػل ٤َِٟأئ َحً ی ا٠َّٟبَٔن ٩ِ٣ٔ ا

ِب  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ ارِشَ ُ٘ َٓ ٠ُُط  َٔ ا٢َ أَِس َٗ ٠ُُِٗت بَلَی  حٔی١ٔ  ٥َِٟ َیأِٔ٪ ٟرٔلَّ ا٢َ أَ َٗ َّی َرٔؿیُت ث٥َُّ  َب َحً رَشٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ِ٣ٔ َصَذا ا٠َّٟبَٔن 

 ُ٘ َٓ ا٢َ َو٧َِح٩ُ فٔی َج٠َٕس ٩ِ٣ٔ اِِلَِرٔق  َٗ ُة ب٩ُِ ٣َأٟٕک  َٗ ا ٨َا رُسَ ٌَ ٤ُِص َواتََّب َِٟت اٟظَّ َس٣َا َزا ٌِ اِرَتَح٨َ٠ِا َب أُتٔی٨َا  ٠ُِت یَا َرُسو٢َ اہللٔ َٓ

َٓاِرَتَل٤َِت رَفَ   ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ا  ًَ َس َٓ ٨َا  ٌَ ا٢َ ََّل َتِحزَِ٪ إٔ٪َّ اہلَل ٣َ َ٘ ِس َٓ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔلَی بَِل٨َٔضا أَُری  ُسُط إ

اہللُ  َٓ اِزًَُوا لٔی  َٓ ًَلَیَّ  ِوت٤َُا  ًَ ِس َز َٗ ٤َُا  َّٜ ِس ٤ِٔ٠ًَُت أ٧َ َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ ََّل َی٠َِقی أََحّسا إَّٔلَّ  َج ٨ََحا رَفَ َٓ ًَا اہللَ  َس َٓ ٠ََب  ٤َُٜ٨ًَِا اٟلَّ َل٤َُٜا أَِ٪ أَُرزَّ 

٨ََٟا ا٢َ َوَوفَی  َٗ ُظ  ًََٓل ی٠ََِقی أََحّسا إَّٔلَّ َرزَّ ِیُت٥ُِٜ ٣َا َصاص٨َُا  َٔ َٛ 

 ےن رضحت ربا نب اعزب ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرکب ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ، اوب ااحسؼ ، رفامےت ںیہ ہک ںیم

دصقی ریض اہلل اعتٰیل ہنع ریمے فادل ےک رھگ ںیم رشتفی الےئ افر اؿ ےس اکی اجکفہ رخدیا رھپ اعزب ینعی ریمے فادل ےس رفام ا 



 

 

ر رھپ ریمے فادل ےن ھجم ےس اہک ہک اےس ااھٹ ہک اےنپ ےٹیب وک ریمے اسھت جیھب دںی اتہک فہ اس اجکفہ وک ااھٹ رک ریمے رھگ ےل ےلچ اف

ےل وت ںیم ےن اس اجکفے وک ااھٹ ایل افر ریمے فادل یھب رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسھت اس اجکفے یک  تمی فوصؽ 

ںیئ ہک سج رات  م رکےن ےک ےئل ےلکن وت ریمے فادل ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفام ا اے اوبرکب ھجم ےس ایبؿ رفام

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک اسھت ےئگ ےھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ااھچ افر رھپ رفام ا ہک مہ اسری رات ےتلچ

اہیں کت ہک  رےہ اہیں کت ہک دؿ ھڑھ ایگ افر کیھٹ دفرہپ اک فتق وہایگ افر راہتس اخیل وہایگ افر راےتس ںیم وکیئ زگرےن فاال ہن راہ

ںیمہ اسےنم اکی ابمل رھتپ داھکیئ د ا سج اک اسہی زنیم رپ اھت افر ایھب کت فاہں دوھپ ںیہن آیئ یھت رھپ مہ اس ےک اپس ارتے افر 

ںیم ےن اس رھتپ ےک اپس اج رک اےنپ اہھت ےس ہگج اصػ یک اتہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس اس ےک اسےئ ںیم آراؾ رفامںیئ رھپ ںیم ےن 

 رپ اکی دری اھچب دی رھپ ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ آپ یلص اہلل ہیلع فملس آراؾ رفامںیئ افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع اس ہگج

فملس ےک اردرگد رہ رطػ ےس دیبار راتہ وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس  ا ےئگ افر ںیم آپ ےک اردرگد اجگ رک رہپہ داتی راہ رھپ 

 رکبویں اک اکی رچفااہ داھکی وج اینپ رکبویں وک ےئل وہےئ اس رھتپ یک رطػ آراہ ےہ افر رچفااہ یھب اس ںیم ےن اسےنم یک رطػ ےس

رھتپ ےس فیہ اچاتہ اھت وج مہ ےن اچاہ ںیم ےن اس رچفاےہ ےس الماقت یک افر ںیم ےن اس ےس اہک اے ڑلےک وت سک اک الغؾ ےہ اس ےن 

ؾ وہں ںیم ےن اہک ریتی رکبویں ںیم دفدھ ےہ اس ےن اہک اہں ںیم ےن اہک ایک وت ےھجم ہک ںیم دمہنی فاولں ںیم ےس اکی آدیم اک الغ

دفدھ دے اگ اس ےن اہک اہں رھپ اس رچفاےہ ےن اکی رکبی ڑکپی وت ںیم ےن اس رچفاےہ ےس اہک اس رکبی ےک نھت وک ابولں  یٹ افر 

 ہک ںیم ےن رضحت رب

 

ا وک داھکی ہک فہ اےنپ اکی اہھت وک دفرسے اہھت رپ امر رک رچکے فریغہ ےس اصػ رک ےل رافی اوب ااحسؼ ےتہک ہ

داھک رےہ ےھت اس رچفاےہ ےن زکلی ےک اکی ایپےل ںیم وھتڑا اس دفدھ دفاہ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ریمے 

 اھت رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع اپس اکی ڈفؽ اھت ہک سج ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےک ےنیپ ےک ےئل افر فوض ےک ےئل اپین

 رفامےت ںیہ ہک ںیم یبن یلص اہلل ہیلع فملس یک دختم ںیم آ ا افر ںیم ےن اندنسپ اھجمس ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک دنین ےس دیبا

 ےن رعض ایک اے اہلل ےک رکفں نکیل آپ وخد یہ دیبار وہ ےئگ رھپ ںیم ےن دفدھ رپ اپین اہب ا اتہک دفدھ ڈنھٹا وہ اجےئ رھپ ںیم

ر اؽ ہی دفدھ ونش رفامںیئ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن فہ دفدھ ایپ اہیں کت ہک ںیم 

فتق آایگ ےہ وخش وہایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا ایک اہیں ےس وکچ رکےن وک فتق ںیہن آ ا ںیم ےن رعض ایک  ی اہں فہ 

رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ مہ  ارج ڈےک ے ےک دعب ےلچ افر رساہق نب امکل ےن امہرا اھچیپ ایک رضحت اوبرکب 

  ہک مہ سج زنیم رپ ےھت فہ تخس زنیم یھت ںیم ےن رعض ایک اے اہلل ےک ر اؽ اکرف مہ کت آےئگ 
 
ب  ہ 
ئ

 

ب

ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفام

اہلل ہیلع فملس ےن رفام ا رکف ہن رک ویکہکن امہرے اسھت اہلل ےہ رھپ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن رساہق ےک ےئل دب داع  آپ یلص

رفامیئ وت رساہق اک وھگڑا اےنپ ٹیپ کت زنیم ںیم دسنھ ایگ رساہق ےنہک اگل ےھجم ولعمؾ ےہ ہک  م ےن ریمے ےئل دب داع یک ےہ اب  م 



 

 

اہلل یک مسق اب وج یھب آپ رضحات یک التش ںیم آےئ اگ ںیم اےس فاسپ رک دفں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فملس ےن ریمے ےئل داع رکف 

اس ےک ےئل اہلل ےس داع رفامیئ وت اےس اجنت لم یئگ افر فہ فاسپ ولٹ ایگ افر اےس وج وکیئ اکرف یھب اتلم فہ اےس  ہہ داتی ہک ںیم اس 

یھب اتلم فہ اےس فاسپ ولاٹ داتی۔ رضحت اوبرکب ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک رساہق ےن وج مہ رطػ دھکی آ ا وہں رساہق وک وج اکرف 

 ےس اہک فہ اس ےن وپرا ایک۔

 ہملس نب بیبش، نسح نب انیع، زریہ، اوباقحس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زدہ ف وقتی اک ایبؿ :   ابب

 انجب یبن یلص اہلل ہیلع فملس اک فاہعق رجہت ےک ایبؿ ںیم

     3025    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 زہْر ب٩ رحب، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض ب٩ ط٤ی١، ارسائی١، ابواسحاٚ، بزاء :  راوی

 ِ ث٨َٔیطٔ ُزَصْ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ ب٩ُِ ُط٤َِی١ٕ و َحسَّ ث٨ََاظ إِٔسَح ث٨ََا ًُِث٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًََُز ح و َحسَّ ٕب َحسَّ ٩ًَِ رُ ب٩ُِ رَحِ ص٤َُا   لِٔکَ

ًَرَشَ  ا٢َ اِطتََری أَبُو برَِکٕ ٩ِ٣ٔ أَبٔی َرِحًّل بَٔثًَلثََة  َٗ ِٟبََرأئ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح ائٔی١َ  ىَی  إرِٔسَ ٌِ َِٟحٔسیَث ب٤َٔ َٚ ا زِٔرَص٤ّا َوَسا

٠َِیطٔ  ًَ ا  ًَ ا َز٧َا َز َّ٤٠َ َٓ ا٢َ فٔی َحٔسیثٔطٔ ٩ِ٣ٔ رَٔوایَٔة ًُِث٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٤ًََُز  َٗ َٙ و  ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح  ٕ ٠َِیطٔ  َحٔسیٔث ُزَصِْر ًَ َّی اہللُ  َرُسو٢ُ اہللٔ َػل

ٔلَی بَ  ُسُط فٔی اِِلَِرٔق إ َشاَر رَفَ َٓ  ٥َ ا َوَس٠َّ َُ اہلَل أَِ٪ یَُد٠َِّؼىٔی ٤٣َّٔ َٓاِز ٠٤ََُک  ًَ ٤ِٔ٠ًَُت أَ٪َّ صََذا  ِس  َٗ ُس  ا٢َ َیا ٣َُح٤َّ َٗ ٨ُِط َو ًَ ِل٨ٔطٔ َوَوثََب 

ََّک َسَت٤ُزُّ  َٓإ٧ٔ ُدِذ َسِض٤ّا ٨ِ٣َٔضا  َٓ ٔ ٨َٔٛا٧ًَٔی  ًَلَی ٩ِ٣َ َوَرائٔی َوصَٔذظ َْنَّ  ِّ٤ًَ ُ ًَلَیَّ َِل ََٟک  ٔ أ٧ََا ٓٔیطٔ َو َذا ًَلَی إٔب َٛ لٔی َو٤َ٠ُِٔانٔی ب٤َٔکَأ٪ 

َٓت٨ََاَزًُوا أَیُُّض٥ِ  ِیًّل  َٟ ٤َِٟٔسی٨ََة  س٨َ٣ِٔا ا َ٘ َٓ ا٢َ ََّل َحاَجَة لٔی فٔی إٔب٠َٔٔک  َٗ ُدِذ ٨ِ٣َٔضا َحاَجَتَک  َٓ َذا  َٛ َّی اہللُ َو ٠ًََِیطٔ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ی٨َِز٢ُٔ 

ًَلَی بَىٔی ا ا٢َ أ٧َِز٢ُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ِٟبُُیؤت ًَ َٚ ا ِو َٓ ٌَٔس اٟزَِّجا٢ُ َوا٨َِّٟشاُئ  ََٓؼ ٣ُُض٥ِ بَٔذَٟٔک  ٠ٔٔب أَُِکٔ ٤ُِٟلَّ ًَِبسٔ ا ارٔ أَِخَوا٢ٔ  ٨َّٟحَّ

ُس یَا َرُسو٢َ اہللٔ  ُس َیا َرُسو٢َ اہللٔ یَا ٣َُح٤َّ ٚٔ ی٨َُازُوَ٪ یَا ٣َُح٤َّ ُ َِٟدَس٦ُ فٔی اٟرطُّ ٤َ٠ِِِٟٔاُ٪ َوا َٚ ا  َوَترَفَّ

امثعؿ نب رمع، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رباء، رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب ریض اہلل  زریہ نب رحب،

اعتٰیل ہنع ےن ریمے فادل ےس ریتہ درمہ رپ اکی اجکفہ رخدیا نکیل امثعؿ نب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک اس رفاتی ںیم ےہ ہک بج 

ہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن اس ےک ےئل دب داع رفامیئ افر اس اک وھگڑا اےنپ ٹیپ کت زنیم ںیم رساہق نب امکل رقبی آایگ وت ر اؽ ا

دسنھ ایگ رساہق اےنپ اس وھگڑے ےس وکدا افر ےنہک اگل اے دمحم ےھجم ولعمؾ ےہ ہک ہی آپ اک اکؾ ےہ اس ےئل آپ اہلل ےس داع رفامںیئ 

اہلل ہیلع فملس ےس فدعہ رکات وہں ہک وج ریمے ےھچیپ آرےہ ںیہ ںیم اؿ  ہک فہ ےھجم اس فیلکت ےس اجنت دے دے افر ںیم آپ یلص



 

 

ےس آپ یلص اہلل ہیلع فملس اک احؽ اپھچؤں اگ افر ریمے اس رتشک ےس اکی ریت ےل ںیل افر آپ یلص اہلل ہیلع فملس وک الفں الفں 

پ یلص اہلل ہیلع فملس ےل ںیل آپ یلص اہلل اقمؾ رپ ریمے افر ریمے افٹن افر الغؾ ںیلم ےگ اؿ ںیم ےس ینتج آوکپ رضفرت وہ آ

ہیلع فملس ےن رفام ا ےھجم ریتے افوٹنں یک وکیئ رضفرت ںیہن رھپ مہ رات وک دمہنی ونمرہ چنہپ ےئگ وت ولگ اس ابت ںیم ڑگھجےن ےگل 

غت  ےک ایھننؽ ےھت آپ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس سک ہگج ارتںی آپ ےن رفام ا ںیم ہلیبق ینب اجنر ےک اپس ارتفں اگ فہ 
م
ل
دبعا

یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک زعت دی رھپ رمد افر تورںیت رھگفں ےک افرپ ھڑوہ افر ڑلےک افر الغؾ راوتسں ںیم لیھپ ےئگ افر ہی 

 اکپرےن ےگل اے دمحم اے اہلل ےک ر اؽ اے دمحم اے اہلل ےک ر اؽ یلص اہلل ہیلع فملس۔

 ، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن نب ،لیم، ارسالیئ، اوبااحسؼ، رباءزریہ نب رحب، امثعؿ نب رمع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ : ابب

 ...فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3026    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ  ٩ًَِ َص٤َّ ٤َْز  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ َحسَّ ا ًَِبُس اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ َحسَّ ٔ ُس ب٩ُِ َرآ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٩ًَِ َرُسو٢ٔ َحسَّ ث٨ََا أَبُو صَُزیَِزَة  ا٢َ صََذا ٣َا َحسَّ َٗ طٕ 

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  ا٢َ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٗ ََٓذََکَ أََحازٔیَث ٨ِ٣َٔضا َو ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠  ًَ َّی اہللُ  ائٔی١َ اِزُخ٠ُوا اہللٔ َػل ٥َ ٗٔی١َ َٟٔبىٔی إرِٔسَ

 ٔ ُٗوُٟوا ح ّسا َو َِٟباَب ُسحَّ ٌَ ا اُٟوا َحبَّْة فٔی َط َٗ ًَلَی أَِسَتاصٔض٥ِٔ َو ُٔوَ٪  َِٟباَب یَزَِح ََٓسَخ٠ُوا ا ُٟوا  َبسَّ َٓ  ٥ِ ُٛ رَفِ َل٥ُِٜ َخَلایَا ِِ ْة يُ ٕ لَّ  َزة

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن

 ہک درفازے ںیم دالخ وہ دجسہ رکےت وہےئ افر ےتہک اجؤ شخب دے وت، وت مہ اہمترے انگ
َ
اب  ا اْا َ

ُ ُ

 

ج
ْ
ہ رفام ا ینب ارسالیئ ےس اہک ایگ اد

شخب دںی ےگ نکیل ینب ارسالیئ ےن اس مکح یک الخػ فرزی یک افر اس ےک درفازے ںیم ےس رسنی ےک لب ےتٹسھگ وہےئ افر ہبح ینعی 

  وہےئ دالخ وہےئ۔داہن ابؽ ںیم ےتہک



 

 

 دمحم نب راعف، دبعارلزاؼ، رمعم، امہؾ نب ہبنم، رضحت اوبرہریہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3027    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

٤ًزو ب٩ ٣ح٤س، اب٩ بْٜر، ٧اٗس، حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس اب٩ ح٤یس، ًبس يٌ٘وب اب٩ ابزاہی٥، اب٩ سٌس ابوػاٟح  :  راوی

 اب٩ ٛیشا٪، حرضت اب٩ طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ِ َْٜ ُ ٔس ب٩ِٔ ب ٤ًَِزُو ب٩ُِ ٣َُح٤َّ ثَىٔی  أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ثَىٔی و  ِبْس َحسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو ًَلٓٔیٕ ا َِٟحَش٩ُ ب٩ُِ  ٕ ا٨َّٟاُٗٔس َوا ر

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِیَشاَ٪  َٛ ٩ًَِ َػأٟٕح َوصَُو اب٩ُِ  ث٨ََا أَبٔی  ٕس َحسَّ ٌِ ٨ُوَ٪ اب٩َِ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ٌِ وُب َي ُ٘ ٌِ ث٨ََا َي ا٢َ أَِخبََرنٔی أ٧ََُص ٔطَضإب  َحسَّ َٗ

 َٓ ِب١َ َو َٗ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟووَِی  ٍَ ا َّ َوَج١َّ َتابَ ًَز َِٟووُِی ب٩ُِ ٣َأٟٕک أَ٪َّ اہللَ  ثَرُ ٣َا کَاَ٪ ا ِٛ َِّی َوأَ َّی تُُوف اتٔطٔ َحً

 َ٠ًَ َّی اہللُ  َِّی َرُسو٢ُ اہللٔ َػل  ِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َیِو٦َ تُُوف

رمعف نب دمحم، انب ریکب، اندق، نسح نب یلع ولحاین، دبع انب دیمح، دبع وقعیب انب اربامیہ، انب دعس اوباصحل انب اسیکؿ، رضحت انب 

اہلل اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم رضحت اسن ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب امکل ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ربخ دی ےہ ہک 

زعفلج ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت ےس ےلہپ اگلاتر فیح انزؽ رفامیئ اہیں کت ہک سج دؿ 

 ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یک فافت وہیئ اس دؿ وت تہب یہ ز ادہ رمہبت فیح انزؽ وہیئ۔

 ولحاین، دبع انب دیمح، دبع وقعیب انب اربامیہ، انب دعس اوباصحل انب اسیکؿ، رمعف نب دمحم، انب ریکب، اندق، نسح نب یلع :  رافی

 رضحت انب اہشب ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3028    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوخیث٤ہ، زہْر ب٩ رحب، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤ اب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، حرضت كارٚ ب٩  :  راوی

 طہاب رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ



 

 

 َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ٕب َو٣َُح٤َّ ثَىٔی أَبُو َخِیَث٤ََة ُزَصِْرُ ب٩ُِ رَحِ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َوصَُو اب٩ُِ ٣َِضٔسٓیٕ َحسَّ ث٨ََا  اََّل َحسَّ َٗ َّی  ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ ی َوا٠َّٟ

ؤُ  ٥ُِ َتِْقَ َّٜ ٤ََز إ٧ٔ ٌُ ٔ اُٟوا ٟ َٗ َِٟیُضوَز  ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب أَ٪َّ ا ٩ًَِ كَارٔ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس َِٟت ٓٔی٨َا َحسَّ ٔ ِو أ٧ُِز َٟ َ٪ آَیّة 

َِٟت َوأَی٩َِ َرُسو٢ُ ََّلتَّ  ٔ َِٟت َوأَیَّ یَِو٦ٕ أ٧ُِز ٔ ٥ُ٠ًَِ َحِیُث أ٧ُِز َ ِّی َِل ٔن ا٢َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ َِٟیِو٦َ ًٔیّسا  ٥َ َحِیُث  َدِذ٧َا َذَٟٔک ا ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ َّی اہللُ  اہللٔ َػل

٠َِیطٔ َوَس  ًَ َّی اہللُ  َة َوَرُسو٢ُ اہللٔ َػل َٓ َز ٌَ َِٟت بٔ ٔ َِٟت أ٧ُِز ٔ ىٔی أ٧ُِز ٌِ ٕة أ٦َِ ََّل َي ٌَ َیاُ٪ أَُطکُّ کَاَ٪ یَِو٦َ ُج٤ُ ِٔ ا٢َ ُس َٗ َة  َٓ َز ٌَ ْٕ بٔ ٔ ٥َ َواٗ َّ٠

٤ًَٔی ٌِ ٔ ٠َِی٥ُِٜ ن ًَ ٠ِ٤َُت َل٥ُِٜ زٔی٥ُِٜ٨َ َوأَِت٤ِ٤َُت  ِٛ َِٟیِو٦َ أَ  ا

یض اہلل اعتٰیل ہنع اوبہمثیخ، زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب ر
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ْم ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ےن رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک  م اکی ایسی آتی رکہمی زپےتھ وہ ال

ُک

ی  ارگ ہی آتی رکہمی مہ ولوگں ںیم انزؽ وہیت وت اس دؿ وک مہ دیع اک دؿ انب ےتیل
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 وت رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ف

رفام ا ےھجم ولعمؾ ےہ ہک ہی آتی رکہمی اہکں انزؽ وہیئ افر سک دؿ انزؽ وہیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اہکں ےھت بج ہی 

ے وہےئ ےھت رافی آتی رکہمی انزؽ وہیئ دیماؿ رعافت ںیم انزؽ وہیئ افر ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس یھب رعافت یہ ںیم رہھٹ

ُ ینعی آج ےک دؿ ںیم ےن  م رپ

 

ت
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ْک
َ
َؾ أ
ْ
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 ْ
 رضحت ایفسؿ ےتہک ںیہ ہک ےھجم اس ابت ںیم کش ےہ ہک فہ  ہعم اک دؿ اھت  ا ںیہن ینعی ال

 اہمترا دنی اکلم رکد ا ےہ افر اینپ وتمعنں وک  م رپ وپرا رکد ا ےہ۔

ارلنمح انب دہمی، ایفسؿ، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب ریض اہلل اوبہمثیخ، زریہ نب رحب، دمحم نب ینثم، دبع :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3029    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابی برک، ًبساہلل ب٩ ازریص، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، حرضت كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ َحسَّ َٗ ُى ِٔلَبٔی برَِکٕ  ِٔ یِٕب َوا٠َّٟ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ًَ َحسَّ ِیٔص ب٩ِٔ إِٔزرٔیَص  َٗ  ٩ًَِ ٩ِ أَبٔیطٔ 

ٔ اِْلَیةَ  َِٟت َصٔذظ رَشَ یَُضوَز ٧َزَ ٌِ ٠َِی٨َا ٣َ ًَ ِو  َٟ ٤ََز  ٌُ ٔ َِٟیُضوزُ ٟ َِٟت ا ا َٗ ا٢َ  َٗ ٚٔ ب٩ِٔ ٔطَضإب  ٩ًَِ كَارٔ ٠ِ٤َُت َل٥ُِٜ زٔی٥ُِٜ٨َ  ٣ُِش٥ٕٔ٠  ِٛ َِٟیِو٦َ أَ ا

٤ًَٔی َوَرٔؿیُت َل٥ُِٜ اِْلِٔسًَل٦َ  ٌِ ٔ ٠َِی٥ُِٜ ن ًَ ا٢َ  َوأَِت٤ِ٤َُت  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِٟیِو٦َ ًٔیّسا  َِٟت ٓٔیطٔ ََّلتََّدِذ٧َا َذَٟٔک ا ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز َِٟیِو٦َ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ زٔی٨ّا َن

٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ  َّی اہللُ  َة َوأَی٩َِ َرُسو٢ُ اہللٔ َػل ًَ ا َِٟت ٓٔیطٔ َواٟشَّ ٔ َّٟٔذی أ٧ُِز َِٟیِو٦َ ا ٤ِٔ٠ًَُت ا ِس  َ٘ َٓ َِٟت ٤ًَُزُ  َِٟت ٧َزَ ٍٕ  ٥َ حَْٔن ٧َزَ ِی٠ََة َج٤ِ َٟ



 

 

إت  َٓ َز ٌَ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ بٔ َّی اہللُ  ٍَ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل  َو٧َِح٩ُ ٣َ

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب رکب، دبعاہلل نب ادرسی، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں ےن 

ُ رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اہک ارگ مہ وہیدوی
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ں ےک رگفہ رپ ہی آتی رکہمی )ال

ا( آج ےک دؿ ںیم  م رپ اہمترا دنی لمکم رکد ا ےہ افر ںیم ےن اینپ تمعن  م رپ وپری رک دی ےہ افر اہمترے ےئل ً

 

 
اَؾ ِدن َْسَ اِ ْم اْلٔ

لَُک

 دنی 

ایل ےہ انزؽ وہیت افر مہ اس آتی رکہمی ےک زنفؽ ےک دؿ وک اجؿ ےتیل وت مہ اس دؿ وک دیع اک دؿ انب ےتیل رافی ےتہک ںیہ امالؾ وک دنسپ رک

ہک رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ےھجم فہ دؿ افر فہ فتق یھب ولعمؾ ےہ افر ہی یھب ولعمؾ ےہ ہک اس فتق ر اؽ اہلل یلص 

سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ افر سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت مہ اس فتق ر اؽ اہلل یلص  اہلل ہیلع فملس اہکں ےھت

 اہلل ہیلع فملس ےک اسھت رعافت ںیم عمج ےھت۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، ایب رکب، دبعاہلل نب ادرسی، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3030    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، جٌرف، ًو٪، ابو٤ًیص، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، حرضت كارٚ ب٩ طہاب :  راوی

ٚٔ و َحسَّ  ٩ًَِ كَارٔ ِیٔص ب٩ِٔ ٣ُِش٥ٕٔ٠  َٗ  ٩ًَِ ِوٕ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ًَ رَفُ ب٩ُِ  ٌِ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس أَِخبََر٧َا َج ًَ ا٢َ َجاَئ  ثَىٔی  َٗ ب٩ِٔ ٔطَضإب 

 َ ُؤ٧ ٤ُِِٟؤ٨٣َْٔٔن آیَْة فٔی َٛٔتاب٥ُِٜٔ َتِْقَ ا٢َ یَا أ٣ََْٔر ا َ٘ َٓ ٔلَی ٤ًََُز  ٔ إ َِٟیُضوز ٔ ََّلتََّدِذ٧َا َذَٟٔک َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ ا َِٟیُضوز رَشَ ا ٌِ َِٟت ٣َ ٠َِی٨َا ٧َزَ ًَ ِو  َٟ َضا 

٤ًَٔی َوَرٔؿیُت  ٌِ ٔ ٠َِی٥ُِٜ ن ًَ ٠ِ٤َُت َل٥ُِٜ زٔی٥ُِٜ٨َ َوأَِت٤ِ٤َُت  ِٛ َِٟیِو٦َ أَ ا٢َ ا َٗ ا٢َ َوأَیُّ آیَٕة  َٗ َِٟیِو٦َ ًٔیّسا  ا٢َ ٤ًَُزُ ا َ٘ َٓ َل٥ُِٜ اِْلِٔسًَل٦َ زٔی٨ّا 

 ِٟ ٥ُ٠ًَِ ا َ ِّی َِل ٔن ٠َِیطٔ َوَس إ ًَ َّی اہللُ  ًَلَی َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟت  َِٟت ٓٔیطٔ ٧َزَ َّٟٔذی ٧َزَ ٤َِٟکَاَ٪ ا َِٟت ٓٔیطٔ َوا َّٟٔذی ٧َزَ َٓإت فٔی َیِو٦ٔ َیِو٦َ ا َز ٌَ ٥َ بٔ َّ٠

ةٕ  ٌَ  ُج٤ُ

 آدیم رضحت رمع دبع نب دیمح، رفعج، توؿ، اوبسیمع، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک وہیدویں اک اکی

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اپس آ ا افر ےنہک اگل اے اریم اوملنینم اہمتری اتکب ںیم اکی آتی رکہمی ےہ ےسج  م زپےتھ وہ ارگ فہ آتی 

 رکہمی مہ رپ ینعی وہیدویں ےک رگفہ رپ انزؽ وہیت وت مہ اس دؿ وک دیع اک دؿ انب ےتیل رضحت رمعےن رفام ا فہ وکؿ یس آتی رکہمی ےہ
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ؿ ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیم اس دؿ ےک ابرے ںیم اجاتن وہں ہک سج دؿ ںیم ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ سج ہگج افر سج د

 رپ انزؽ وہیئ فہ رعافت اک دیماؿ افر  ہعم اک دؿ ےہ۔

 دبع نب دیمح، رفعج، توؿ، اوبسیمع، سیق نب ملسم، رضحت اطرؼ نب اہشب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اک ایبؿریسفت  :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3031    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ رسح، رح٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، ْعوہ ب٩ زبْر، حرضت اب٩ طہاب :  راوی

ٕح َورَحِ  ٤ِزٔو ب٩ِٔ رَسِ ًَ ٔ أَِح٤َُس ب٩ُِ  اصٔز ثَىٔی أَبُو اٟلَّ ٠َ٣َُة أَِخبََر٧َا َحسَّ ا٢َ رَحِ َٗ ث٨ََا و  ٔ َحسَّ اصٔز ا٢َ أَبُو اٟلَّ َٗ حٔیٔيیُّ  ٠َ٣َُة ب٩ُِ َیِحٌَی اٟتُّ

ِو٢ٔ  َٗ  ٩ًَِ ًَائَٔظَة  َُّط َسأ٢ََ  ٔ أ٧َ َوةُ ب٩ُِ اٟزُّبَِْر ٩ًَِ اب٩ِٔ ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ُْعِ ُت٥ِ أََّلَّ اب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی یُو٧ُُص  ِٔ ٔشُلوا فٔی  اہللٔ َوإِٔ٪ خٔ ِ٘  ُت

َِٟیتٔی٤َ  َِٟت یَا اب٩َِ أُِخًٔی هَٔی ا ا َٗ  ََ ُٜٔحوا ٣َا كَاَب َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٣َِثىَی َوثًَُلَث َوُربَا ِ َٓا٧ َِٟیَتامَی  َضا ا ٔ َؤٟیِّ ُة َتُٜوُ٪ فٔی َحِحز

ضَ  ُْرٔیُس َؤٟیُّ َٓ حٔبُطُ ٣َاَُٟضا َوَج٤َاَُٟضا  ٌِ ُی َٓ طُ فٔی ٣َأٟطٔ  ُٛ ٔلَیَضا ٣ِٔث١َ ٣َا ُتَظارٔ ٌِ ُی َٓ ٔشَم فٔی َػَساَٗٔضا  ِ٘ ٔ أَِ٪ يُ ِْر َِ َجَضا بٔ ا أَِ٪ یََتزَوَّ

ًِلَی ُس٨َّتٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  وا بٔض٩َّٔ أَ ُِ َُٟض٩َّ َوَیِب٠ُ ٔشُلوا  ِ٘ ُٜٔحوص٩َُّ إَّٔلَّ أَِ٪ ُي ٨ُُضوا أَِ٪ ی٨َِ َٓ َُِْرُُظ  ٔلیَضا  ٌِ ُٜٔحوا ٣َا ُي ٚٔ َوأ٣ُٔزُوا أَِ٪ َی٨ِ َسا  اٟؼَّ

 َ َّ ك َتِوا َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِٔ ًَائَٔظُة ث٥َُّ إٔ٪َّ ا٨َّٟاَض اِسَت َِٟت  ا َٗ َوةُ  ا٢َ ُْعِ َٗ ُض٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ ٔسَواص٩َُّ  َٟ َس اَب  ٌِ ٥َ َب ٠َِیطٔ َوَس٠َّ ًَ ی اہللُ 

 ١ُِٗ ُتو٧ََک فٔی ا٨َِّٟشأئ  ِٔ زَّ َوَج١َّ َيِشَت ًَ أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ٔ اِْلیَٔة ٓٔیض٩َّٔ  َٜٔتأب فٔی َصٔذظ ٠َِی٥ُِٜ فٔی اِل ًَ تٔی٥ُِٜ ٓٔیض٩َّٔ َو٣َا یُِتلَی  ِٔ اہللُ ُي

َّٟٔذی َذََکَ  َِٟت َوا ا َٗ ُٜٔحوص٩َُّ  َُٟض٩َّ َوَتزَُِبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ تَٔب  ُٛ تٔی ََّل تُِؤتُو٧َُض٩َّ ٣َا  ٠ًََِی٥ُِٜ فٔی َیَتامَی ا٨َِّٟشأئ اًٟلَّ َّطُ یُِتلَی  الَی أ٧َ ٌَ  اہللُ َت

َٜٔتا ُٜٔحوا ٣َا كَاَب لَ اِل ِ َٓا٧ َِٟیَتامَی  ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََّلَّ ُت ِٔ ا٢َ اہللُ ٓٔیَضا َوإِٔ٪ خٔ َٗ ًَّٟٔی  َِٟت ٔب اِْلیَُة اِِلُولَی ا ا َٗ ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨َِّٟشأئ 

 ُٛ ُٜٔحوص٩َُّ َرَُِبَة أََحٔس ی َوَتزَُِبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ ِو٢ُ اہللٔ فٔی اِْلیَٔة اِِلَُِخَ َٗ ٔ حَْٔن َتُٜوُ٪ ًَائَٔظُة َو ًَّٟٔی َتُٜوُ٪ فٔی َحِحزٔظ َِٟیتٔی٤َٔة ا ٩ًَِ ا  ٥ِ

ُٜٔحوا ٣َا َرُٔبُوا فٔی ٣َأَٟضا َوَج٤َأَٟضا ٩ِ٣ٔ یََتامَی ا٨َِّٟشأئ إَّٔلَّ  ٨ُُضوا أَِ٪ ی٨َِ َٓ َِٟح٤َا٢ٔ  ٤َِٟا٢ٔ َوا ٠ٔی٠ََة ا ِِٟ٘ٔشٔم ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َرُِبَتٔض٥ِٔ َٗ  بٔا

٨ُِض٩َّ  ًَ 

ف نب رسح، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رعفہ نب زریب، رضحت انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رعفہ نب زریب اوباطرہ ادمح نب رمع
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اد فہ میتی یچب ےہ وج اےنپ فیل ےک زری رتتیب وہ افر فہ فیل اس اک امؽ افر اس یک وخوصبریت دھکی رک اس ےس اکنح رکان اچاتہ وہ اس ےس رم
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ہج ےس اس ےک اسھت اکنح رکےن ےس ارعاض رکات ےہ وت اؿ وک اس ےس عنم ایک ایگ ےہ ہک وج میتی فوخوصبریت ںیم مک وہ وت ارگ اس ف

 توروتں ےک امؽ افر وخوصبریت ںیم رتبغ رکےت ںیہ ہک ریغب ااصنػ ےک اےکن اسھت اکنح ہن رکںی۔

 باوباطرہ ادمح نب رمعف نب رسح، رحہلم نب ییحی، انب فبہ، رعفہ نب زریب، رضحت انب اہش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3032    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ی٥، اب٩ سٌس، ابوػاٟح، ْعوہ حرضت اب٩ طہابحش٩ ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہ :  راوی

ث٨ََ  ٕس َحسَّ ٌِ وَب ب٩ِٔ إٔبَِزاصٔی٥َ ب٩ِٔ َس ُ٘ ٌِ ٩ًَِ َي ا  ٌّ ِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس َج٤ٔی ًَ ُِٟح٠َِوانٔیُّ َو َِٟحَش٩ُ ا ث٨ََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ و َحسَّ ٩ًَِ َػأٟٕح  ا أَبٔی 



 

 

 ٩ًَِ ًَائَٔظَة  َّطُ َسأ٢ََ  َوةُ أ٧َ َِٟحٔسیَث ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیٔث  ٔطَضإب أَِخبََرنٔی ُْعِ َٚ ا َِٟیَتامَی َوَسا ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََّلَّ ُت ِٔ ِو٢ٔ اہللٔ َوإِٔ٪ خٔ َٗ

َِٟح٤َا٢ٔ  ٤َِٟا٢ٔ َوا ٠ٔیًَلٔت ا َٗ  َّ٩ ُٛ ٨ًَُِض٩َّ إَٔذا  ٔ ٩ِ٣ٔ أَِج١ٔ َرُِبَتٔض٥ِٔ  ظ ٩ًَِ اٟزُّصِزٔیِّ َوَزاَز فٔی آَٔخٔ  یُو٧َُص 

ب نب اربامیہ، انب دعس، اوباصحل، رعفہ رضحت انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رعفہ ریض نسح ولحاین، دبع نب دیمح، وقعی
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َِھاا  اہلل اعتٰیل ہنع ےن ےھجم ربخ دی ہک اوہنں ےن دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس اہلل اعتیل ےک رفامؿ )ْؿ 
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( ےک ابرے ںیم وپاھچ ویسن ک  ازلرہی یک رفاتی یک رطح ایبؿ یک افر اس  نِمْ ن َ

ّ
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 رفاتی ےک آرخ ںیم ہی اافلظ زادئ ںیہ اؿ توروتں ےک امؽ افر نسح یک یمک یک فہج ےس اکنح رکےن ےس ارعاض رکںی۔

 وقعیب نب اربامیہ، انب دعس، اوباصحل، رعفہ رضحت انب اہشبنسح ولحاین، دبع نب دیمح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3033    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ اََّل َحسَّ َٗ یِٕب  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ ُت٥ِ َحسَّ ِٔ ِوٟط َوإِٔ٪ خٔ َٗ ًَائَٔظَة فٔی   ٩ًَِ أََّلَّ   

ََٟضا  َضا َوَوارٔثَُضا َو َِٟیتٔی٤َُة َوصَُو َؤٟیُّ ُط ا َٟ َِٟت فٔی اٟزَُّج١ٔ َتُٜوُ٪  ٔ َِٟت أ٧ُِز ا َٗ َِٟیَتامَی  ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ََٟضا أََحْس یَُدأػ٥ُ ُت َِٟیَص  ٣َا٢ْ َو

ا٢َ  َ٘ َٓ ََٓیرُضُّ بَٔضا َوُئشیُئ ُػِحبََتَضا  ُٜٔحَضا ٤َٟٔأَٟضا  ًَل ی٨ُِ َٓ ُٜٔحوا ٣َا كَاَب َل٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ زُو٧ََضا  ِ َٓا٧ َِٟیَتامَی  ٔشُلوا فٔی ا ِ٘ ُت٥ِ أََّلَّ ُت ِٔ إِٔ٪ خٔ

ًَّٟٔی َترُضُّ بَٔضا ٔ ا َِ صَٔذظ و٢ُ ٣َا أَِح٠ِ٠َُت َل٥ُِٜ َوَز ُ٘  ا٨َِّٟشأئ َي

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اعتیل ےک رفامؿ 
َ
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اائِ( ےک ابرے ںیم رفامیت ںیہ ہک ہی آتی رکہمی اس آدیم ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ سج ےک اپس 
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وکیئ میتی ف

امؽ یھب وہ افر ایس یچب ےک اپس اس آدیم ےک العفہ اس  یچب وہ افر فہ آدیم اس یچب اک رس رپتس افر ااکس فارث وہ افر اس یچب ےک اپس

یچب یک رطػ ےس وکیئ ڑگھجےن فاال یھب ہن وہ وت فہ آدیم اس ےک امؽ یک فہج ےس اس اک اکنح ہن رکے افر اس میتی یچب وک فیلکت  اچنہےئ 

ا
َ
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َ
ْم أ

ُ
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د

اائِ( ارگ  افر ربے رطےقی ےس اس ےک اسھت شیپ آےئ وت اہلل اعتیل ےن رفام ا ) ِإْؿ 
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 م وک اس ابت اک ڈر وہ ہک  م میتی ڑلویکں ےک ابرے ںیم ااصنػ ںیہن رکوکس ےگ وت وج تورںیت ںیہمت دنسپ ںیہ اؿ ےس اکنح رکف ینعی وج 

 افر  م اس میتی ڑلیک وک وھچڑ دف ےسج  م ںیفیلکت  اچنہ رےہ وہ۔تورںیت ںیم ےن اہمترے ےئل الحؽ رک دی ںیہ اؿ ےس اکنح رکف 



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3034    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٪َ ًَِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َِی٥ُِٜ فٔی  َحسَّ ًَ ِوٟط َو٣َا یُِتلَی  َٗ ًَائَٔظَة فٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦

َِٟت  ا َٗ ُٜٔحوص٩َُّ  َُٟض٩َّ َوَتزَُِبُوَ٪ أَِ٪ َت٨ِ تَٔب  ُٛ تٔی ََّل تُِؤتُو٧َُض٩َّ ٣َا  َٜٔتأب فٔی یََتامَی ا٨َِّٟشأئ اًٟلَّ َِٟیتٔی٤َةٔ َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اِل َِٟت فٔی ا ٔ أ٧ُِز

ُط فٔی ٣َااٟزَّجُ  ُٛ َیرِشَ َٓ ََُِْرُظ  َجَضا  ُظ أَِ٪ یُزَوِّ َجَضا َویرَِکَ ٨َِضا أَِ٪ یََتزَوَّ ًَ َُُب  َْرِ َٓ ُط فٔی ٣َأٟطٔ  ُٛ َترِشَ َٓ ُجَضا َوََّل ١ٔ  ًَل یََتزَوَّ َٓ ٠َُضا  ـٔ ٌِ َی َٓ ٟٔطٔ 

َُِْرَظُ  ُجَضا   یُزَوِّ

ِ  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل 
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َ ےک ابرے ںیم رفامیت ںیہ ہک ہی آتی رکہمی اس میتی ڑلیک ےک
ّ
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َ
 ابرے ںیم انزؽ وہیئ ل

 وج یسک ا ےس آدیم ےک زری رتتیب وہ ہک وج اس ڑلیک ےک امؽ ںیم رشکی وہ ہی وخد یھب اس ڑلیک ےس اکنح ہن رکان اچاتہوہ افر یسک ےہ ہک

افر ےس یھب اس اک اکنح رکاان دنسپ ہن رکات وہ اس ڈر ےس ہک ںیہک فہ اس ےک امؽ ںیم رشکی ہن وہ اجےئ افر فہ آدیم اس میتی ڑلیک وک 

 رےھک ہن وخد اس ےس اکنح رکات وہ افر ہن یہ یسک دفرسے وک اس ےس اکنح رکےن دے۔ا ےس یہ اکٹلےئ 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اک ایبؿریسفت :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3035    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة أَِخبََر٧َا صَٔظا٦ْ  یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ تٔی٥ُِٜ َحسَّ ِٔ ١ُِٗ اہللُ ُي ُتو٧ََک فٔی ا٨َِّٟشأئ  ِٔ ِوٟط َيِشَت َٗ ًَائَٔظَة فٔی   ٩ًَِ

 ٔ ِتطُ فٔی ٣َاٟ َٛ ِس رَشٔ َٗ ٠ََّضا أَِ٪ َتُٜوَ٪  ٌَ َٟ ًَّٟٔی َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟزَُّج١ٔ  َِٟیتٔی٤َُة ا َِٟت هَٔی ا ا َٗ ىٔی ٓٔیض٩َّٔ اِْلیََة  ٌِ َْرَُُِب َي َٓ  ٔٚ ِذ ٌَ ِٟ َّی فٔی ا طٔ َحً



 

 

٠َُضاأَِ٪  ـٔ ٌِ َی َٓ ُط فٔی ٣َأٟطٔ  ُٛ َیرِشَ َٓ َٜٔحَضا َرُجًّل  ُظ أَِ٪ ی٨ُِ َٜٔحَضا َویرَِکَ  ی٨َِ
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َ رتہمج اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ 
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 اک ےہ ےک ابرے ںیم رفامیت ںیہ ہک ہی آتی اس میتی ڑلیک ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ہک وج یسک ا ےس آدیم ےک  یلھچپ دحثی ںیم زگر

زریرتتیب وہ ہک فہ آدیم اس ڑلیک ےک امؽ ںیم رشکی وہ افر رھپ فہ آدیم اس ڑلیک ےس ہن وخد اکنح رکان اچاتہ وہ افر ہن یہ اےس یسک افر 

 ؽ ںیم رشکی وہ اجےئ افر اےس ایس رطح اکٹلےئ رےھک۔ےس اکنح رکےن دے اتہک فہ اس ےک ام

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3036    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ٠سج

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َِیأِک١ُِ َحسَّ َٓ ّْ٘ٔرا  َٓ ِوٟط َو٩ِ٣َ کَاَ٪  َٗ ًَائَٔظَة فٔی 

٠َِیطٔ َوُيِؼ٠ُٔحُط إَٔذا کَاَ٪ ٣ُِحَتاّجا أَ  ًَ و٦ُ  ُ٘ َّٟٔذی َي َِٟیتٔی٥ٔ ا َِٟت فٔی َوالٔی ٣َا٢ٔ ا ٔ َِٟت أ٧ُِز ا َٗ  ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ  ِ٪ َیأِک١َُ ٨ِ٣ٔطُ بٔا

فِػ( افر  اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض
ُ
ْر 
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َ
م
ْ ل

ا
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ْ ي 

ُ
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َ
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ً
 ر 
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اَؿ 
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َ
اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اعتیل ےک رفامؿ )ف

وج احتج دنم وہ وت فہ دوتسر ےک اطمقب اھکےل۔ اس ےک ابرے ںیم رفامیت ںیہ ہک اس ےس رماد ہی ےہ ہک ارگ یسک میتی ےک امؽ اک فیل 

وہ افر اس ےک امؽ یک دھکی اھبؽ یھب رکات وہ وت ارگ فہ اتحمج وہ وت فہ اس ےک امؽ ںیم ےس ااسی آدیم وہ ہک وج اس یک رس رپیتس یھب رکات 

 ااصنػ ےک اسھت ھچک اھک اتکس ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3037    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أَبُو یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ِٕ  و َحسَّ ٔٔ ٌِ ٠َِیِشَت َٓ ٨َُٔیًّا  الَی َو٩ِ٣َ کَاَ٪  ٌَ ِوٟط َت َٗ ًَائَٔظَة فٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  أَُسا٣ََة َحسَّ



 

 

 َ َِٟیتٔی٥ٔ أَِ٪ ُئؼیَب ٩ِ٣ٔ ٣َأٟطٔ إَٔذا ک َِٟت فٔی َولٔیِّ ا ٔ َِٟت أ٧ُِز ا َٗ  ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ ٠َِیأِک١ُِ بٔا َٓ َّْٓ٘ٔرا  ِسرٔ ٣َأٟطٔ اَ٪ ٣ُِحَتاجّ َو٩ِ٣َ کَاَ٪  َ٘ ا بٔ

 ٖٔ زُو ٌِ ٤َ ِٟ  بٔا
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َ
ِػ( ینعی وج آدیم ینغ وہ اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع اہلل اعتیل ےک رفامؿ )ف

انزؽ وہیئ ےہ ہک ارگمیتی اک فیل اس میتی ےک امؽ اک وت فہ ےچب افر وج احتج دنم وہ وت فہ دوتسر ےک اطمقب اھکےل۔ فیل ےک ابرے ںیم 

 رضفرت دنم وہ وت فہ اس ےک امؽ ںیم ےس ردقر رضفرت دوتسر ےک اطمقب ےل اتکس ےہ۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3038    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ٤٧ْر، حرضت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا صَٔظا٦ْ بَٔضَذا  ٕ َحسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ِْر یِٕب َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو َُکَ ٔ و َحسَّ  اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔

 اوبرکبی، انب ریمن، رضحت اشہؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3039    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ   ٕ ٩ًَِ صَٔظا٦  ٪َ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٥ِ ٩ِ٣ٔ  َحسَّ ُٛ َّ َوَج١َّ إٔذِ َجاُؤ ًَز ِؤٟطٔ  َٗ ًَائَٔظَة فٔی 

َٔک یَِو٦َ  َِٟت کَاَ٪ ذَٟ ا َٗ َِٟح٨َأجَز  ٠ُوُب ا ُ٘ ِٟ ِت ا َِ ١َ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َوإٔذِ َزاَُِت اِِلَبَِؼاُر َوب٠ََ َٔ ِو٥ُِٜٔٗ َو٩ِ٣ٔ أَِس َٓ ٔٚ َِٟد٨َِس   ا

ْم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض 
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 ے ںیم رفامیت ںیہ ہک اس ےس رماد زغفہ دنخؼ اک رظنم ےہ۔ےچنہپ دؽ ولگں کت، ےک ابر

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 یک ریسفت ےک ایبؿ یم فلتخم آ ات

     3040    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠امی٪، ہظا٦، سیسہ ًائظہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  َ٪ َحسَّ ِبَسةُ ب٩ُِ ُس٠َامِیَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٠َٔضا َحسَّ ٌِ ِت ٩ِ٣ٔ َب َٓ ًَائَٔظَة َوإِٔ٪ ا٣َِزأَْة َخا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ا صَٔظا٦ْ 

ُْرٔیُس  َٓ َتُلو٢ُ ُػِحبَُتَضا  َٓ ٔ َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟزَُّج١ٔ  ٤َِٟزِأَة َِٟت فٔی ا ٔ َِٟت أ٧ُِز ا َٗ اّؿا اِْلَیَة  ىٔی  نُُظوّزا أَِو إِْٔعَ ِ٘ و٢ُ ََّل تَُل٠ِّ ُ٘ َت َٓ َضا  َٗ كًََل

ٔ اِْلیَةَ َوأ٣َِٔشِٜىٔی  َِٟت َصٔذظ ٨َزَ َٓ  َوأ٧ََِت فٔی ح١ٕٔٓ ٣ٔىِّی 
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َ
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َ
 نِْم اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی )ف

ا( ارگ وکیئ تورت اےنپ وشرہ یک رطػ ےس  ً
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ز ادیت  ا ےب ریتبغ اک وخػ وسحمس رکے اس تورت ےک ابرے ںیم 

انزؽ وہیئ ےہ ہک وج یسک آدیم ےک اپس وہ افر ڑبی یبمل دمت ےس اس ےک اپس ریہ وہ افر اب فہ اےس الطؼ دانی اچاتہ وہ وت ہی تورت 

تورت ےک اپس رےنہ یک ینعی اکنح  یتہک وہ ہک ےھجم الطؼ ہن دے افر ےھجم اےنپ اپس رفےک روھک افر ریمی رطػ ےس ےھجت دفرسی

 رکےن یک ااجزت ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، دبعہ نب امیلسؿ، اشہؾ، دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 ریسفت ےک ایبؿ یمفلتخم آ ات یک 

     3041    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ ْعوہ، سیسہ ًائظہ :  راوی

َّ َوَج١َّ  ًَز ِؤٟطٔ  َٗ ًَائَٔظَة فٔی   ٩ًَِ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  ث٨ََا صَٔظا٦ْ  ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ یِٕب َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ ٠َٔضا َحسَّ ٌِ ِت ٩ِ٣ٔ َب َٓ  َوإِٔ٪ ا٣َِزأَْة َخا

٠َّطُ أَِ٪ ََّل َيِشَتِٜثَٔر ٨ِ٣َٔضا  ٌَ ٠َ َٓ ٔ َتُٜوُ٪ ٨ًَِٔس اٟزَُّج١ٔ  ٤َِٟزِأَة َِٟت فٔی ا َِٟت ٧َزَ ا َٗ اّؿا  ُظ نُُظوّزا أَِو إِْٔعَ َترِکَ َٓ َْٟس  ََٟضا ُػِحَبْة َوَو َوَتُٜوُ٪ 
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ا( ےک ابرے ںیم اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ اہلل اعتیل ےک رفامؿ )ف ً

 

اض

اس ےک اپس ہن رانہ اچاتہ  رفامیت ںیہ ہک ہی آتی رکہمی اس تورت ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ وج یسک آدیم ےک اپس وہ افر فہ آدیم

وہ افر اس تورت ےس افالد یھب وہ افر تورت اس رمد ےس دحیلعیگ رکان دنسپ رکیت وہ وت فہ توررت اےنپ وشرہ ےس ےہک ہک ریمی رطػ 

 ےس ےھجت دفرسے اکنح یک ااجزت ےہ۔

 اوبرکبی، اوبااسہم، اشہؾ نب رعفہ، دیسہ اعہشئ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3042    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٌالٰی ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ ْعوہ رضی اہلل ت :  راوی

 ٔ ًَائ َِٟت لٔی  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَبٔیطٔ  َوَة  ٔ ب٩ِٔ ُْعِ ٩ًَِ صَٔظا٦ اؤیََة  ٌَ ث٨ََا یَِحٌَی ب٩ُِ َیِحٌَی أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ َظُة یَا اب٩َِ أُِخًٔی أ٣ُٔزُوا أَِ٪ َحسَّ

َشبُّوص٥ُِ  َٓ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠  َّی اہللُ  وا ِٔلَِػَحأب ا٨َّٟٔيیِّ َػل رٔفُ ِِ  َيِشَت

ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اےنپ ابپ ےس رفاتی رکےت وہےئ رفامےت ںیہ 

 ےک ہک دیسہ اعہشئ ریض اہلل اعتٰیل اہنع ےن ھجم ےس رفام ا اے اھبےجن )ولوگں وک اس ابت اک( مکح د ا ایگ اھت ہک فہ یبن یلص اہلل ہیلع فملس

 ہب ےک ےئل اافغتسر رکںی نکیل ولوگں ےن احصہب رکاؾ وک ربا اہک۔احص

 ییحی نب ییحی، اوباعمفہی، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب رعفہ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  ایبؿریسفت اک :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3043    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، حرضت ہظا٦ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ص ث٨ََا أَبُو أَُسا٣ََة َحسَّ ث٨ََاظ أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ ٣ِٔث٠َطُ و َحسَّ  َظا٦ْ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ۔



 

 

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبااسہم، رضحت اشہؾ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3044    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ًبیساہلل ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابی طٌبہ، ٣ِْرہ ب٩ ن٤ٌا٪، حرضت سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ  :  راوی

 ٨ًہ

 َ٤ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٤َُِِْٟٔرة ٩ًَِ ا َبُة  ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا أَبٔی َحسَّ ٨ِبَرٔیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًُبَِیُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ َحسَّ َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس أ٪ 

ُت١ِ ٣ُ  ِ٘ ٔ اِْلَیٔة َو٩ِ٣َ َي ٔة فٔی صَٔذظ َٓ َٕ أَص١ُِ اِلُٜو ٨ًََِضا اِخَت٠َ ُتُط  ِٟ َ ََٓشأ ًَبَّإض  ٔلَی اب٩ِٔ  َح٠ُِت إ َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨ رَفَ َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت

َِٟت آَٔخَ ٣َا أ٧ُِز٢َٔ ث٥َُّ ٣َا َنَشَدَضا َطِیْئ  ٔ ِس أ٧ُِز َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ 

ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک  دیبع اہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، ریغمہ نب امعنؿ، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ریبج

وکہف فاولں ےن اس آتی رکہمی وج آدیم یسک ومنم وک اجؿ وبھج رک لتق رکے اگ اس اک دبہل منہج ےہ، ےک ابرے ںیم االتخػ ایک وت 

 آتی رکہمی ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع یک رطػ ایگ افر ںیم ےن اس ابرے ںیم اؿ ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفام ا ہی

 آرخ ںیم انزؽ وہیئ ےہ افر رھپ یسک افر آتی ےن اس آتی وک وسنمخ ںیہن ایک۔

 دیبعاہلل نب اعمذ ةنعی، ایب ہبعش، ریغمہ نب امعنؿ، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3045    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، نرض، حرضت طٌبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٔ و َحسَّ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاص ث٨ََا إِٔسَح رَفٕ ح و َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا اََّل ا ٣َُح٤َّ َٗ ی٥َ أَِخبََر٧َا ا٨َّٟرِضُ 

َِٟت فٔی آَٔخٔ  رَفٕ ٧َزَ ٌِ ٔ فٔی َحٔسیٔث اب٩ِٔ َج َبُة بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٌِ ث٨ََا ُط ا َحسَّ ٌّ َِٟت َج٤ٔی ٔ ٩ِٔ٤َٟ آَٔخٔ ٣َا أ٧ُِز ََّضا   ٣َا أ٧ُِز٢َٔ َوفٔی َحٔسیٔث ا٨َّٟرِضٔ إ٧ٔ

دمحم نب ینثم، انب اشبر، دمحم نب رفعج، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت رفاتی ایبؿ رکےت 



 

 

 ںیہ رصػ یظفل رفؼ ےہ رتہمج اکی یہ ےہ۔

 نب اشبر، دمحم نب رفعج، ااحسؼ نب اربامیہ، رضن، رضحت ہبعش ریض اہلل اعتٰیل ہنعدمحم نب ینثم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3046    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ٨٣ؼور، حرضت سٌیس ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

َبةُ  ٌِ ث٨ََا ُط رَفٕ َحسَّ ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ إر  ُس ب٩ُِ َبظَّ َّی َو٣َُح٤َّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ  ٩ًَِ  َحسَّ ٩ًَِ َس ٨ِ٣َُؼوٕر 

 ِ٘ ٩ًَِ َصاَتِْٔن اِْلیََتِْٔن َو٩ِ٣َ َي ًَبَّإض  ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ أَبِزَی أَِ٪ أَِسأ٢ََ اب٩َِ  ًَ ا٢َ أ٣َََزنٔی  َٗ  ٕ َحزَاُؤُظ ُجَبِْر َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ُت١ِ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت

٥ِ َی٨َِشِدضَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ُِٟتطُ  َ َشأ َٓ ُت٠ُوَ٪ َجَض٥َُّ٨ َخأّٟسا ٓٔیَضا  ِ٘ َّٟضا آََخَ َوََّل َي ٔ ٍَ اہللٔ إ َّٟٔذی٩َ ََّل یَِسًُوَ٪ ٣َ ٔ اِْلَیٔة َوا ٩ًَِ َصٔذظ ا َطِیْئ َو

ٔک  ِ َِٟت فٔی أَص١ِٔ اٟرشِّ ا٢َ ٧َزَ َٗ  ِّٙ َِٟح ٦َ اہللُ إَّٔلَّ بٔا ًَّٟٔی رَحَّ َص ا ِٔ  ا٨َّٟ

نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےھجم دبعارلنمح نب دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، رضحت دیعس 

ازبی ےن مکح رفام ا ہک ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اؿ دف آ ات رکہمی ےک ابرے ںیم وپوھچں )اکی آتی رکہمی 
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َ
  اس آتی وک یسک افر آتی رکہمی ےن وسنمخ ںیہن ایک افر اس آتی رکہمی )ف

ِ

 

َ
ّ

َس ال

فْ
َ
ّ

 

نی

و َؿ ا
لُ ُ

 

 َْقت
ت

ا 
َ
ل
َ
ًھاا آرََخ ف

َ ل

ِ ِإ
َ
َ اّللّ
َ
ُع َؿ َم

ْ
 
َ
ا ي 
َ
 ل
َ

 

 ِب 

 

َ
اّل
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 ےن رگم اہجں رَحّ

 ٰیل ہنع ےن رفام ا ہی آتی رکہمی رشموکں ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ۔اچےہ، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعت

 دمحم نب ینثم، دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، ہبعش، وصنمر، رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3047    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ابونرض، ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ ٟیثی، ابو٣ٌاویہ، طیبا٪، ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، سٌیس ب٩ جبْر حرضت  :  راوی



 

 

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 َ ث اؤَیةَ َحسَّ ٌَ ث٨ََا أَبُو ٣ُ أس٥ٔ ا٠َِّٟیثٔیُّ َحسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا أَبُو ا٨َّٟرِضٔ َصأط٥ُ ب٩ُِ ا ًَِبسٔ اہللٔ َحسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َُؼورٔ  ىٔی َصاُروُ٪ ب٩ُِ  ىٔی َطِیَباَ٪  ٌِ َي

ٔ اِْلیَةُ  َِٟت صَٔذظ َ ا٢َ ٧َز َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیٔس ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس  ٔ َت٤ٔز ٌِ ٤ُِٟ ِوٟط  ب٩ِٔ ا َٗ ٔلَی  َّٟضا آََخَ إ ٔ ٍَ اہللٔ إ َّٟٔذی٩َ ََّل یَِسًُوَ٪ ٣َ ََّٜة َوا ب٤َٔ

 ًَّٟٔ َص ا ِٔ َت٨َ٠ِا ا٨َّٟ َٗ ِس  َٗ ٨َِٟا بٔاہللٔ َو ًََس ِس  َٗ ٨ًََّا اِْلِٔسًَل٦ُ َو ىٔی  ِِ وَ٪ َو٣َا ُي ُٛ ٤ُِٟرِشٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ َواحَٔع ٣َُضا٧ّا  َٔ ِٟ ٦َ اہللُ َوأََتِی٨َا ا ی رَحَّ

أ٧َِز٢ََ  ا ٩ِ٣َ َزَخ١َ فٔی َٓ أ٣ََّ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلَی آَٔخٔ اِْلَیٔة  ٤ًًََّل َػأّٟحا إ  ١َٔ٤ًَ َّ َوَج١َّ إَّٔلَّ ٩ِ٣َ َتاَب َوآ٩َ٣َ َو ًَز َت١َ  اہللُ  َٗ ٠َُط ث٥َُّ  َ٘ ًَ اِْلِٔسًَل٦ٔ َو

َٟطُ  ًَل َتِوبََة  َٓ 

رمتعم، دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  اہرفؿ نب دبع اہلل، اوبرضن، اہمش نب اقمس یثیل، اوباعمفہی، ابیشؿ، وصنمر نب

ا کت ہکم ہمرہم ںیم انزؽ وہیئ وت ً

 

َُھااي

م

ًھاا آرَخَ آرخ ےس 

َ ل

ِ ِإ
َ
َ اّللّ
َ
ُع َؿ َم

ْ
 
َ
ا ي 
َ
 ل
َ

 

 ِب 

 

َ
اّل
َ
 رشموکں ےن اہک ہک ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی رکہمی ف

اسھت دفرسں وک یھب رشکی ایک وہا ےہ افر انقح لتق یھب ےئک ںیہ بج ہک  رھپ ںیمہ املسمؿ وہےن اک ایک افدئہ ویکہکن مہ ےن وت اہلل ےک
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افر کین اامعؽ ےئک آرخ آتی کت، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  

رفامےت ںیہ ہک وج آدیم امالؾ ںیم دالخ وہ اجےئ افر امالیم امیلعتت وک ھجمس ےل رھپ اس ےک دعب انقح یسک وک لتق رکے وت اب اس 

 یک وکیئ وتہب وبقؽ ںیہن۔

، اوباعمفہی، ابیشؿ، وصنمر نب رمتعم، دیعس نب ریبج رضحت انب ابعس ریض اہلل اہرفؿ نب دبعاہلل، اوبرضن، اہمش نب اقمس یثیل :  رافی

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3048    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ہاط٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ برش ًبسی، یحٌی اب٩ سٌیس ٗلا٪، اب٩ جزیخ، ٗاس٥ ب٩ ابی بزة، حرضت سٌیس  :  راوی

 رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جبْر رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ ب٩ُِ برِٔشٕ ًَ ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َصأط٥ٕ َو ًَ ثَىٔی  ٩ًَِ اب٩ِٔ ُجَزیِٕخ َحسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیٕس ا ث٨ََا َیِحٌَی َوصَُو اب٩ُِ َس اََّل َحسَّ َٗ ِبٔسیُّ  ٌَ ِٟ  ا

َت١َ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣ُ  َٗ ًَبَّإض أ٩ِ٤ََٟٔ  ٠ُُِٗت َّٔلب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس أس٥ُ ب٩ُِ أَبٔی بَزََّة  َ٘ ِٟ ثَىٔی ا ا٢َ ََّل َحسَّ َٗ ّسا ٩ِ٣ٔ َتِوبَٕة  ِّ٤ ٌَ ا٢َ َت َٗ



 

 

تُ  ِ٘ َّٟضا آََخَ َوََّل َي ٔ ٍَ اہللٔ إ َّٟٔذی٩َ ََّل یَِسًُوَ٪ ٣َ أ٪ َوا َٗ ِٟرُفِ ًَّٟٔی فٔی ا ٔ اِْلیََة ا ٠َِیطٔ َصٔذظ ًَ َت٠َِوُت  ٦َ اہللُ إَّٔلَّ َٓ ًَّٟٔی رَحَّ َص ا ِٔ ٠ُوَ٪ ا٨َّٟ

ْة َنَشَدِتَضا آیَ  ِّٜیَّ ا٢َ صَٔذظٔ آیَْة ٣َ َٗ ٔلَی آَٔخٔ اِْلیَةٔ  ِّٙ إ َِٟح َحزَاُؤُظ َجَض٥َُّ٨ َخأّٟسا َوفٔی بٔا َٓ ّسا  ِّ٤ ٌَ ُت١ِ ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا ٣َُت ِ٘ ْة َو٩ِ٣َ َي ْة ٣ََس٧ٔیَّ

أ٪ إَّٔلَّ ٩ِ٣َ َتاَب  َٗ ِٟرُفِ ًَّٟٔی فٔی ا ٔ اِْلیََة ا ٠ًََِیطٔ َصٔذظ َت٠َِوُت  َٓ  رَٔواَیٔة اب٩ِٔ َصأط٥ٕ 

نب رججی، اقمس نب ایب زبة، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب دبع اہلل نب اہمش، دبعارلنمح نب رشب دبعی، ییحی انب دیعس اطقؿ، ا

ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس وپاھچ ہک ارگ وکیئ آدیم یسک ومنم وک 

ںیہن، رضحت دیعس رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم  اجؿ وبھج رک لتق رکے وت ایک اس یک وتہب وبقؽ وہ یتکس ےہ؟ رضحت انب ابعس ےن رفام ا
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( افر وج ولگ اہلل اعتیل ےک ِ
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َ
ّ

اسھت یسک دفرسے وک ںیہن اکپرےت افر اس اجؿ وک انقح لتق ںیہن رکےت ہک سج وک  ال

لتق رکان اہلل اعتیل ےن رحاؾ رقار د ا ےہ آرخ کت، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا ہی آتی رکہمی ہکم ںیم انزؽ وہیئ 

ل ومانم 

 

 قت
ت

ےن اس وک وسنمخ رکد ا ےہ افر انب اہمش یک رفاتی ںیم ےہ ہک رھپ افر دمہنی ونمرہ ںیم انزؽ وہےن فایل آتی رکہمی فنم 

( التفت یک۔
َ
اب َ

 

ا نَمْ ي
َ
 ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےک اسےنم  ارة ارفلاقؿ یک ہی آتی رکہمی ) ِإّل

ایب زبة، رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل دبعاہلل نب اہمش، دبعارلنمح نب رشب دبعی، ییحی انب دیعس اطقؿ، انب رججی، اقمس نب  :  رافی

 ہنع نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 فلتخم آ ات یک ریسفت ےک ایبؿ یم

     3049    سیثح                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ہارو٪ ب٩ ًبساہلل، ًبس ب٩ ح٤یس، ًبس، جٌرف ب٩ ًو٪، ابو٤ًیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ،  :  راوی

 ًبسا٤ٟحیس ب٩ سہی١، حرضت ًبیساہلل ب٩ ًبساہلل ب٩ ًتبہ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوَصاُروُ٪ ب٩ُِ  رَفُ ب٩ُِ َحسَّ ٌِ ث٨ََا َج أ٪ َحسَّ ا٢َ اِْلََخَ َٗ ِبْس أَِخبََر٧َا و  ًَ ا٢َ  َٗ ًَِبُس ب٩ُِ ح٤َُِیٕس  ِبٔس اہللٔ َو

ًَِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبةَ  ٩ًَِ ًُبَِیٔس اہللٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟحٔیٔس ب٩ِٔ ُسَضِی١ٕ  ِبٔس ا ًَ  ٩ًَِ ِوٕ٪ أَِخبََر٧َا أَبُو ٤ًَُِیٕص  ًَ ًَ ا٢َ لٔی اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ   ٥ُ٠َ ٌِ بَّإض َت

٥ِ إَٔذا َجاَئ َنَِصُ اہللٔ َو  ٌَ ٠ُُِٗت َن ا  ٌّ َِٟت َج٤ٔی َ آٔ٪ ٧َز ُِْٟقِ َِٟت ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ َصاُروُ٪ َتِسرٔی آَٔخَ ُسوَرةٕ ٧َزَ َٗ َت َوفٔی َو ِٗ ا٢َ َػَس َٗ ِتُح  َٔ ِٟ ا

١ِ آَٔخَ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٥ُ٠َ أَیُّ ُسوَرةٕ َو ٌِ  رَٔواَیٔة اب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة َت



 

 

ایب ہبیش، اہرفؿ نب دبع اہلل، دبع نب دیمح، دبع، رفعج نب توؿ، اوبسیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دبعادیجمل نب لیہس، رضحت  اوبرکب نب

دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن ھجم ےس رفام ا ایک ںیہمت 

ِ(، رضحت انب ملع ےہ ہک رقآؿ دیجم
َ
 اّللّ
ُ
 ْ

َ

 

 ص
َ
آء
َ
 یک بس ےس آرخی  ارة وج اکی یہ رمہبت انزؽ وہیئ ےہ؟ ںیم ےن اہک  ی اہں )ِإَذا ج 

 ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن رفام ا وت ےن چس اہک افر انب ہبیش یک رفاتی ںیم اوہنں ےن آرخ اک ظفل ںیہن اہک۔

، دبع نب دیمح، دبع، رفعج نب توؿ، اوبسیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، دبعادیجمل نب لیہس، اوبرکب نب ایب ہبیش، اہرفؿ نب دبعاہلل :  رافی

 رضحت دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ریض اہلل اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 ت یک ریسفت ےک ایبؿ یمفلتخم آ ا

     3050    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، ابو٣ٌاویہ، حرضت ابو٤ًیص رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَبُو ٤ًَُِیٕص بَٔضَذ  اؤیََة َحسَّ ٌَ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ أَِخبََر٧َا أَبُو ٣ُ ث٨ََا إِٔسَح ًَِبٔس و َحسَّ ا٢َ  َٗ ٕ َو ا٢َ آَٔخَ ُسوَرة َٗ ٔ ٣ِٔث٠َُط َو ا اِْلِٔس٨َاز

١ِ اب٩ِٔ ُسَضِی١ٕ  ُ٘ ٥ِ َي َٟ ٤َِٟحٔیٔس َو  ا

ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، رضحت اوبسیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اس دنس ےک اسھت ذموکرہ دحثی یک رطح رفاتی ایبؿ رکےت ںیہ 

 ےہک ںیہ افر اںیمس اوہنں ےن دبعادیجمل اہک ےہ افر انب لیبس ںیہن اہک۔ افر اس ںیم اوہنں ےن آرخی  ارة ےک اافلظ

 ااحسؼ نب اربامیہ، اوباعمفہی، رضحت اوبسیمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

  ات یک ریسفت ےک ایبؿ یمفلتخم آ

     3051    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥، اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، اب٩ ابی طیبہ، سٔیا٪، ٤ًزو، ًلاء، حرضت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطیِ  ث٨ََا و َحسَّ ا٢َ َحسَّ َٗ ُى َّٔلب٩ِٔ أَبٔی َطِیَبَة  ِٔ یُّ َوا٠َّٟ يِّ َـّ ًَِبَسَة اٟ ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ َوأَِح٤َُس ب٩ُِ  ا٢َ َبَة َوإِٔسَح َٗ

٤ُِِٟش٤ٔ٠َْٔن َرُجًّل  َٟقَٔی ٧َاْض ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًََلإئ   ٩ًَِ ٤ِزٕو  ًَ  ٩ًَِ َیاُ٪  ِٔ أ٪ أَِخبََر٧َا ُس ا٢َ اِْلََخَ َ٘ َٓ ُط  َٟ  فٔی ٨َُُِی٤َٕة 



 

 

َٟیِ  ٔ َِٟقی إ وُٟوا ٩ِ٤َٟٔ أَ ُ٘ َِٟت َوََّل َت ٨َزَ َٓ ٨َِی٤ََة  ُِ ِٟ َت٠ُوُظ َوأََخُذوا ت٠َِٔک ا َ٘ َٓ أََخُذوُظ  َٓ ٠َِی٥ُِٜ  ًَ ًَل٦ُ  أََصا اٟشَّ َِٟشَت ٣ُِؤ٨ّ٣ٔا َوََقَ  ٥َ٠َ ٥ُِٜ اٟشَّ

ًَل٦َ  ًَبَّإض اٟشَّ  اب٩ُِ 

اربامیہ، ادمح نب دبعة یبض، انب ایب ہبیش، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب 

رفاتی ےہ ہک رفامےت ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس ھچک ولوگں ےن اکی آدیم وک ھچک رکبویں ںیم داھکی وت اس ےن اہک االسلؾ مکیلع وت 

ا(  املسمونں ےن اےس ڑکپ رک لتق رکد ا افر اس یک ً
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رکب اں ڑکپ ںیل، وت رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ )ف

وج وکیئ  م ےس مالؾ رکے وت  م اےس ہی ہن وہک ہک وت املسمؿ ںیہن ےہ رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اس آتی ںیم ملس یک 

 اجبےئ االسلؾ زپاھ ےہ۔

اوبرکب نب ایب ہبیش، ااحسؼ نب اربامیہ، ادمح نب دبعة یبض، انب ایب ہبیش، ایفسؿ، رمعف، اطعء، رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل  :  یراف

 ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

  ےک ایبؿ یمفلتخم آ ات یک ریسفت

     3052    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ثىی، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، طٌبہ، ابواسحاٚ،  :  راوی

 حرضت بزاء

 ًَ ث٨ََا ٨َُُِسْر  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُى َّٔلب٩ِٔ ا ِٔ إر َوا٠َّٟ َّی َواب٩ُِ َبظَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َُح٤َّ َبَة ح و َحسَّ ٌِ ٩ِ ُط

و٢َ کَا٧َِت اِِلَنِ  ُ٘ ِٟبََراَئ َي ُت ا ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَبٔی إِٔسَح َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ُس ب٩ُِ َج ث٨ََا ٣َُح٤َّ اََّل َحسَّ َٗ ٌُ َج وا رَفَ ٥َِٟ َؼاُر إَٔذا َححُّ وا 

ُط فٔی ذَ  َٟ ٘ٔی١َ  َٓ ََٓسَخ١َ ٩ِ٣ٔ بَابٔطٔ  َحاَئ َرُج١ْ ٩ِ٣ٔ اِِلَِنَؼارٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبُیُوَت إَّٔلَّ ٩ِ٣ٔ ُهُضورَٔصا  ٔ اِْلیََة یَِسُخ٠ُوا ا َِٟت َصٔذظ ٨َزَ َٓ َٟٔک 

ِٟبُیُوَت ٩ِ٣ٔ ُهُضورَٔصا ِٟبٔرُّ بٔأَِ٪ َتأِتُوا ا َِٟیَص ا  َو

، دمحم نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباء رفامےت ںیہ ہک ااصنری اوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش

ولگ بج جح رک ےک فاسپ آےت ےھت وت فہ رھگفں ںیم درفازفں ےس دالخ ہن وہےت ہکلب اےنپ رھگفں ےک ےھچیپ ےس آےت رضحت ربا 

ےک درفازے ےس دالخ وہا وت اس وک اس ابرے ںیم اہک ایگ )ہک ےھچیپ ےس آؤ( وت ہی  رفامےت ںیہ ہک اکی ااصنری آدیم آ ا وت فہ اےنپ رھگ

ا( ہی وکیئ یکین یک ابت ںیہن ہک اےنپ رھگفں ںیم ےھچیپ 
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 یک رطػ ےس آؤ۔آتی انزؽ وہیئ )ف



 

 

  نب ینثم، انب اشبر، انب ینثم، دمحم نب رفعج، ہبعش، اوبااحسؼ، رضحت رباءاوبرکب نب ایب ہبیش، دنغر، ہبعش، دمحم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ایک فتق ںیہن آ ا اؿ ےک ےئل وج اامیؿ الےئ ہک ڑگڑگاںیئ اؿ ک

  اک ایبؿریسفت :   ابب

 اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ایک فتق ںیہن آ ا اؿ ےک ےئل وج اامیؿ الےئ ہک ڑگڑگاںیئ اؿ ےک دؽ اہلل اعتیل یک  اد ےس ےک ایبؿ ںیم

     3053    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ٌیس ب٩ ابی ہًل٢، ًو٪ ب٩ ًبساہلل، حرضت اب٩ یو٧ص ب٩ ًبساَّلًلی ػسفی، ًبساہلل ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، س :  راوی

 ٣شٌوز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

َِٟحا ٤ًَِزُو ب٩ُِ ا ِبُس اہللٔ ب٩ُِ َوصِٕب أَِخبََرنٔی  ًَ َسفٔیُّ أَِخبََر٧َا  ًِلَی اٟؼَّ َ ًَِبسٔ اِِل ثَىٔی یُو٧ُُص ب٩ُِ  ٩ًَِ َحسَّ ٌٔیٔس ب٩ِٔ أَبٔی صًَٔل٢ٕ  ٩ًَِ َس رٔٔث 

ًَِبٔس اہللٔ ِؤ٪ ب٩ِٔ  ًَاَتب٨ََا اہللُ بَٔضٔذظٔ اِْلیَ ًَ ا٢َ ٣َا کَاَ٪ بََِْن إِٔسًَل٨َ٣ٔا َوبََِْن أَِ٪  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أَبٔیطٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٣َِش ٥ِ یَأِٔ٪ ٠َّٟٔٔذی٩َ   َٟ ةٔ أَ

ٍُ ٔس٨َْٔن  ٠ُُٗوبُُض٥ِ ٟٔٔذَِکٔ اہللٔ إَّٔلَّ أَِربَ  ٍَ  آ٨٣َُوا أَِ٪ َتِدَظ

ہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، توؿ نب دبع اہلل، رضحت انب وعسمد ریض اہلل ویسن نب دبعاالیلع دصیف، دبعا
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ِ( اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک بج ےس مہ امالؾ الےئ اس فتق ےس ےل رک اس آتی ) أ
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ْم ِل

 وج اامیؿ الےئ ہک ڑگڑگاںیئ اؿ ےک دؽ اہلل یک  اد ےس، ےک زنفؽ کت اچر اسؽ اک رعہص زگرا ےہ اس ایک فتق ںیہن آ ا اؿ ےک ےئل

 آتی ںیم اہلل اعتیل ےن مہ رپ اتعب رفام ا ےہ۔

ویسن نب دبعاالیلع دصیف، دبعاہلل نب فبہ، رمعف نب احرث، دیعس نب ایب الہؽ، توؿ نب دبعاہلل، رضحت انب وعسمد  :  رافی

 اعتٰیل ہنعریض اہلل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ ےل ول اینپ آراشئ رہ امنز ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک رفامؿ ےل ول اینپ آراشئ رہ امنز ےک فتق ےک ایبؿ ںیم

     3054    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌرف، ابوبرک ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ جیبر حرضت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا إر َحسَّ ُس ب٩ُِ َبظَّ ث٨ََا ٣َُح٤َّ ٌِ  َحسَّ ُس ب٩ُِ َج َبُة ٣َُح٤َّ ٌِ ث٨ََا ُط ث٨ََا ٨َُُِسْر َحسَّ َُٟط َحسَّ ُى  ِٔ ٍٕ َوا٠َّٟ ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ رَفٕ ح و َحسَّ

٤َِٟزِأَةُ  ا٢َ کَا٧َِت ا َٗ ًَبَّإض  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس َِٟبٔلْٔن  ٩ًَِ ٣ُِش٥ٕٔ٠ ا َضِی١ٕ  ُٛ ِٟبَِیٔت َوهَٔی  ٩ًَِ َس٤َ٠ََة ب٩ِٔ  ُٖ بٔا َتُلو

طُ  ُط أَِو ک٠ُُّ ـُ ٌِ َِٟیِو٦َ َیِبُسو َب و٢ُ ا ُ٘ ٔجَضا َوَت ًَلَی رَفِ ٠ُُط  ٌَ ا َتِح ّٓ ٌْٔرُنٔی تِٔلَوا و٢ُ ٩ِ٣َ يُ ُ٘ َت َٓ َیا٧َْة  َِٟت  ُْعِ ٨َزَ َٓ ُط  ًَل أُح٠ُّٔ َٓ ٤َا بََسا ٨ِ٣ُٔط  َٓ

ٔ اِْلَیُة ُخُذوا زٔی٨ََت٥ُِٜ ٨ًَِٔس ک١ُِّ ٣َِشحٔسٕ   َصٔذظ

   رضحت انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع  دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج،
 
 

ل، ملسم، دیعس نب ر
 ت 
کہ

اوبرکب نب انعف، دنغر، ہبعش، ہملس نب 

ےس رفاتی ےہ ہک اکی تورت ےگنن وہ رک تیب اہلل اک وطاػ ایک رکیت یھت افر اسھت اسھت ہی یھب یتہک یلچ اجیت ہک وکؿ ےہ وج ےھجم اکی 

اؽ یتیل افر رھپ فہ یتہک ہک آج ےک دؿ لھک اجےئ ھچک  ا اسرا افر رھپ وج لھک اجےئ اگ وت ںیم اےس ڑپکا داتی افر اےس ںیم اینپ رشاگمہ رپ ڈ

 ٍ( ےل ول اینپ آراشئ رہ امنز ےک فتق۔
ِ
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َ
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ُ
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ْ
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فا ِز
ُ
 

 

ُ

 

 یھبک الحؽ ںیہن رکفں یگ، وت رھپ ہی آتی انزؽ وہیئ )د

   رضحت انب ابعس ریض اہلل دمحم نب اشبر، دمحم نب رفعج، اوبرکب :  رافی
 
 

ل، ملسم، دیعس نب ر
 ت 
کہ

 نب انعف، دنغر، ہبعش، ہملس نب 

 اعتٰیل ہنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ افر ہن زربدیتس رکف اینپ ابدنویں رپ دباکری ےک فاےطس ۔

 ریسفت اک ایبؿ :   باب

 اہلل اعتیل ےک رفامؿ افر ہن زربدیتس رکف اینپ ابدنویں رپ دباکری ےک فاےطس ۔

     3055    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ابوَکیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی سٔیا٪، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ َحسَّ  یِٕب َحسَّ ُى ِٔلَبٔی َُکَ ِٔ اؤیََة َوا٠َّٟ ٌَ ٩ًَِ أَبٔی ٣ُ ا  ٌّ یِٕب َج٤ٔی ٤ًَُِع ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َوأَبُو َُکَ َ ث٨ََا اِِل اؤیََة َحسَّ ٌَ ا أَبُو ٣ُ

ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ أُبَٓیٕ اب٩ُِ َس٠ُو٢َ  ا٢َ کَاَ٪  َٗ  ٕ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ َّ َوَج١َّ  ٩ًَِ أَبٔی ُس ًَز أ٧َِز٢ََ اہللُ  َٓ ابِِٔی٨َا َطِیّئا  َٓ َٟطُ اذَِصٔيی  و٢ُ َٟٔحارٔیَٕة  ُ٘ َي

٧َِیا َو٩ِ٣َ یرُِکٔ  ٔ اٟسُّ َِٟحَیاة َق ا وا َْعَ ُِ ٨ّا ٟٔتَبَِت أئ إِٔ٪ أََرِزَ٪ َتَحؼُّ َِ ٔ ِٟب ًَلَی ا َٓتََیات٥ُِٜٔ  صُوا  ٔس َوََّل ترُِکٔ ٌِ إٔ٪َّ اہللَ ٩ِ٣ٔ َب َٓ صُِض٩َّ 

ُٔوْر َرحٔی٥ْ إَِٔکَ  َُ َُٟض٩َّ   اصٔض٩َّٔ 



 

 

اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب ایب ولسؽ 

( اینپ ابدنی ےس اتہک ہک اج افر دب یلعف رکفا رک امہرے ےئل ھچک نام رک ال، وت اہلل زعفلج ےن ہی آتی رکہمی
ْ
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اّب
َ
 
َ

 

َ
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ْ ُ

 

 ُ ا
َ
ل
َ
 انزؽ رفامیئ )ف

س اکؾ ےک اینپ ابدنویں وک زان رکےن رپ وبجمر ہن رکف ہکبج فہ زان رکےن ےس انچب اچںیہ اتہک  م داین اک امؽ احلص رکف افر وج وکیئ ابدنویں رپ ا

 ےئل زربدیتس رکے اگ وت اہلل اعتیل اؿ یک ےب یسب ےک دعب ےنشخب فاال رہمابؿ ےہ۔

 اوبرکب نب ایب ہبیش، اوبرکبی، اوباعمفہی، اشمع، ایب ایفسؿ، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 ں رپ دباکری ےک فاےطس ۔اہلل اعتیل ےک رفامؿ افر ہن زربدیتس رکف اینپ ابدنوی

     3056    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوکا١٣ جحسری، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ، حرضت جابز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًََوا٧ََة  ث٨ََا أَبُو  َِٟحِحَسرٔیُّ َحسَّ ثَىٔی أَبُو کَا١ٕ٣ٔ ا ِبٔس اہللٔ ب٩ِٔ أُبَٓیٕ اب٩ِٔ و َحسَّ ٌَ ٔ ٕ أَ٪َّ َجارٔیَّة ٟ ٩ًَِ َجابٔز َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَبٔی ُس ٤ًَِٔع  َ ٩ِ اِِل

 َ ٔل ََٜتا َذَٟٔک إ ََٓظ ًَلَی اٟزِّنَی  صُُض٤َا  َٓکَاَ٪ یرُِکٔ ََٟضا أ٣َُِی٤َُة  ا٢ُ  َ٘ ی يُ َُٜة َوأَُِخَ ََٟضا ٣َُشِی ا٢ُ  َ٘ ًَ َس٠ُو٢َ يُ َّی اہللُ  ٠َِیطٔ ی ا٨َّٟٔيیِّ َػل

ُٔوْر َرحٔی٥ْ  َُ ِؤٟطٔ  َٗ ٔلَی  أئ إ َِ ٔ ِٟب ًَلَی ا َٓتََیات٥ُِٜٔ  صُوا  أ٧َِز٢ََ اہللُ َوََّل ترُِکٔ َٓ  ٥َ  َوَس٠َّ

حد ری، اوبتواہن، اشمع، اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب ایب 
خ 

اوباکلم 

ت کہ افر دفرسی ابدنی اک انؾ اہمیم اھت فہ انمقف اؿ دفونں ابدنویں وک زان رپ وبجمر ایک ولسؽ ےک اپس دف ابدن
س
م

 اں ںیھت اکی ابدنی اک انؾ 

 ِ 
ْ ُ

 

 ُ ا
َ
ل
َ
ُه ا رکات اھت وت اؿ دفونں ابدنویں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس اس ابت یک اکشتی یک وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی انزؽ رفامیئ ) ف

 
ْ
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اّب
َ
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َ

 

 ( رتہمج زگر  اک ےہ۔َ

حد ری، اوبتواہن، اشمع، اوبایفسؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت اجرب ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
خ 

 اوباکلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... التش رکےت ںیہ اےنپ رب یک رطػ ساہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہی ولگ ںیہنج فہ اکپرےت ںیہ

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہی ولگ ںیہنج فہ اکپرےت ںیہ التش رکےت ںیہ اےنپ رب یک رطػ ےس فہلیس

     3057    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًع، ابزاہی٥، ابی ٤ٌ٣ز، حرضت ًبساہلل رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طبیہ، ًبساہلل ب٩ ازریص، ا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل ِبُس اہللٔ ب٩ُِ إِٔزرٔیَص  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ زَّ َحسَّ ًَ ِؤٟطٔ  َٗ ِبٔس اہللٔ فٔی  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ أَبٔی ٣َ

 َّٟ َٟئَٔک ا ِٟح٩ِّٔ أَِس٤ُ٠َوا َوکَاَوَج١َّ أُو ا٢َ کَاَ٪ َنرَفْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ُب  َِٟؤسی٠ََة أَیُُّض٥ِ أََِقَ ٔلَی َربِّض٥ِٔ ا وَ٪ إ ُِ َبُسوَ٪ ٔذی٩َ یَِسًُوَ٪ َیبَِت ٌِ ٧ُوا ُي

ِٟح٩ِّٔ  ِس أَِس٥َ٠َ ا٨َّٟرَفُ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ًَلَی ًَٔباَزتٔض٥ِٔ َو بُُسوَ٪  ٌِ َّٟٔذی٩َ کَا٧ُوا َي َبقَٔی ا َٓ 

  اوبرکب نب ایب
َ
ِ

 
َ

ْاُفَل

 

ہیبش، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اربامیہ، ایب رمعم، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل ہنع اہلل زعفلج ےک اس رفامي

 ہی ولگ ںیہنج فہ اکپرےت ںیہ التش رکےت ںیہ اےنپ
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 رب یک رطػ ےس فہلیس اّل

ہک وکؿ اؿ ںیم ےس ز ادہ رقبی ےہ ےک ابرے ںیم رفامےت ںیہ ہک ونجں یک اکی امجتع املسمؿ وہیئگ ولگ اؿ یک وپاج رکےت 

 رےہ احالہکن ونجں یک ہی امجتع املسمؿ وہیئگ یھت۔

  ہنعاوبرکب نب ایب ہیبش، دبعاہلل نب ادرسی، اشمع، اربامیہ، ایب رمعم، رضحت دبعاہلل ریض اہلل اعتٰیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہی ولگ ںیہنج فہ اکپرےت ںیہ التش رکےت ںیہ اےنپ رب یک رطػ ےس فہلیس

     3058    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ٧آٍ ًبسی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ا٤ًع، ابزاہی٥، ابی ٤ٌ٣ز، حرضت ًبساہلل :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إ ٤ًَِٔع  َ ٩ًَِ اِِل َیاُ٪  ِٔ ث٨ََا ُس ِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َحسَّ ًَ ث٨ََا  ِبٔسیُّ َحسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثَىٔی أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ ٧َآ ًَ َحسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ أَبٔی ٣َ ِبٔس بَِزاصٔی٥َ  ًَ  ٩ِ

بُُسوَ٪  ٌِ ا٢َ کَاَ٪ َنرَفْ ٩ِ٣ٔ اِْل٧ِٔٔص َي َٗ َِٟؤسی٠ََة  ٔلَی َربِّض٥ِٔ ا وَ٪ إ ُِ َّٟٔذی٩َ یَِسًُوَ٪ یَبَِت َٟئَٔک ا أَِس٥َ٠َ ا٨َّٟرَفُ اہللٔ أُو َٓ ِٟح٩ِّٔ  ا ٩ِ٣ٔ ا َنرَفّ

 َّٟ َٟئَٔک ا َِٟت أُو ٨َزَ َٓ ٌَٔباَزتٔض٥ِٔ  ِٟح٩ِّٔ َواِسَت٤َِشَک اِْل٧ُِٔص بٔ َِٟؤسی٠َةَ ٩ِ٣ٔ ا ٔلَی َربِّض٥ِٔ ا وَ٪ إ ُِ  ٔذی٩َ یَِسًُوَ٪ یَبَِت
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اوبرکب نب انعف دبعی، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، ایب رمعم، رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ہی آتی )أ

( اس فتق انزؽ وہیئ ہک بج ھچک َ
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ولگ ونجں یک وپاج رکےت ےھت فہ نج املسمؿ وہ ےئگ افر اؿ ےک  ي 

 وپےنج فاولں وک ہتپ ہن الچ افر فہ ولگ اؿ ونجں وک یہ وپےتج رےہ وت ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ۔

 اوبرکب نب انعف دبعی، دبعارلنمح، ایفسؿ، اشمع، اربامیہ، ایب رمعم، رضحت دبعاہلل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب



 

 

 اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہی ولگ ںیہنج فہ اکپرےت ںیہ التش رکےت ںیہ اےنپ رب یک رطػ ےس فہلیس

     3059    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س اب٩ جٌرف، طٌبہ، حرضت س٠امی٪ برش ب٩ خاٟس، :  راوی

َ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس  ٩ًَِ ُس٠َامِیَ َبَة  ٌِ ٩ًَِ ُط رَفٕ  ٌِ ىٔی اب٩َِ َج ٌِ ْس َي ث٨َٔیطٔ برِٔشُ ب٩ُِ َخأٟٕس أَِخبََر٧َا ٣َُح٤َّ ٔ و َحسَّ  ٨َاز

 رشب نب اخدل، دمحم انب رفعج، ہبعش، رضحت امیلسؿ ےس اس دنس ےک اسھت رفاتی لقن یک یئگ ےہ۔

 رشب نب اخدل، دمحم انب رفعج، ہبعش، رضحت امیلسؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک اس رفامؿ ہی ولگ ںیہنج فہ اکپرےت ںیہ التش رکےت ںیہ اےنپ رب یک رطػ ےس فہلیس

     3060    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاْع، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ابی حشْن، ٗتازہ، ًبساہلل ب٩ ٣ٌبس ر٣انی، ًبساہلل ب٩ ًتبہ، حرضت  :  راوی

 ًبساہلل ب٩ ٣شٌوز

ًَِبسٔ  ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَِبُس اٟؼَّ ث٨ََا  أْعٔ َحسَّ ثَىٔی َححَّاُد ب٩ُِ اٟظَّ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ  و َحسَّ  ٩ًَِ َتاَزَة  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا حَُشِْْن  ثَىٔی أَبٔی َحسَّ َِٟوارٔٔث َحسَّ ا

َّٟٔذی٩َ یَِسًُوَ٪ یَ  َٟئَٔک ا ٕ أُو وز ٌُ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ٣َِش  ٩ًَِ ًَِبسٔ اہللٔ ب٩ِٔ ًُتَِبَة   ٩ًَِ انٔیِّ  َبٕس اٟز٣َِّّ ٌِ ا٣َ َٗ َِٟؤسی٠ََة  ٔلَی َربِّض٥ِٔ ا وَ٪ إ ُِ ٢َ بَِت

َّٟٔذی٩َ  وَ٪ َواِْل٧ُِٔص ا ِٟح٨ِّٔیُّ أَِس٥َ٠َ ا َٓ ِٟح٩ِّٔ  ا ٩ِ٣ٔ ا بُُسوَ٪ َنرَفّ ٌِ َزٔب کَا٧ُوا َي ٌَ ِٟ َِٟت فٔی َنرَفٕ ٩ِ٣ٔ ا زُوَ٪ ٧َزَ ٌُ بُُسو٧َُض٥ِ ََّل َيِظ ٌِ کَا٧ُوا َي

َِٟؤسی٠َةَ  ٔلَی َربِّض٥ِٔ ا وَ٪ إ ُِ َّٟٔذی٩َ یَِسًُوَ٪ َیبَِت َٟئَٔک ا َِٟت أُو ٨َزَ َٓ 

 اشرع، دبعادمصل نب دبعاولارث، ایب نیسح، اتقدہ، دبعاہلل نب دبعم رامین، دبعاہلل نب ہبتع، رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس اجحج نب

( ےک ابرے ںیم رفام ا ہک ہی آتی رکہمی رعب یک َ
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 اکی امجتع ےک رفاتی ےہ ہک )أ

ے ںیم انزؽ وہیئ ےہ ہک وج ونجں یک اکی امجتع یک وپاج رکےت ےھت ہی نج املسمؿ وہ ےئگ وتہ رعب ولگ الیملع ںیم اؿ ونجں ابر
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َ (۔یک وپاج رکےت رےہ وت اہلل اعتیل ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ )أ

 

 ت َلة

ج نب اشرع، دبعادمصل نب دبعاولارث، ایب نیسح، اتقدہ، دبعاہلل نب دبعم رامین، دبعاہلل نب ہبتع، رضحت دبعاہلل نب اجح :  رافی

 وعسمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... ارة اربلاءة  ارة االافنؽ  ارة ارشحل ےک ایبؿ ںیم

 ریسفت اک ایبؿ :   باب

  ارة اربلاءة  ارة االافنؽ  ارة ارشحل ےک ایبؿ ںیم

     3061    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ًبساہلل ب٩ ٣لیٍ ہظی٥، ابی برش، اب٩ ًباض رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ حرضت سٌیس رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ ب٩ جبْر رضی اہلل  :  راوی

 ہتٌالٰی ٨ً

٠ُُِٗت َّٔلب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ُجَبِْر ٩ًَِ َس ٩ًَِ أَبٔی برِٔشٕ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ٍٕ َحسَّ ًَِبُس اہللٔ ب٩ُِ ٣ُٔلی ثَىٔی  ا٢َ َحسَّ َٗ ِوبَٔة  ًَبَّإض ُسوَرةُ اٟتَّ

َّی َه٨ُّ  َِٟت َت٨ِز٢ُٔ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ َو٨ِ٣ُٔض٥ِ َحً أؿَحُة ٣َا َزا َٔ ِٟ ا٢َ ب١َِ هَٔی ا َٗ ِوبَٔة  ٠ُُِٗت آٟتَّ ا٢َ  َٗ وا أَِ٪ ََّل یَِبَقی ٨٣َّٔا أََحْس إَّٔلَّ ذَُٔکَ ٓٔیَضا 

 ٔ ْر ـٔ َِٟت فٔی بَىٔی ا٨َّٟ ا٢َ ٧َزَ َٗ َِٟحرِشُ  ا َٓ ٠ُُِٗت  ا٢َ  َٗ ا٢َ ت٠َِٔک ُسوَرةُ بَِسٕر  َٗ ا٢ٔ  َٔ  ُسوَرةُ اِِلَِن

ہلل اعتٰیل ہنع نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی دبع اہلل نب عیطم میشہ، ایب رشب، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دیعس ریض ا

ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس اہک  ارة وتہب، اوہنں ےن رفام ا ایک وتہب؟ ںیہن، ہکلب فہ  ارت وت اکرففں افر انموقفں وک ذلیل 

ں کت ہک اوہنں ےن ایخؽ ایک ہک اس رکےن فایل ےہ اس  ارت ںیم وت ربارب ھچک اک احؽ ہی ےہ ھچک اک احؽ ہی ےہ انزؽ وہات راہ اہی

  ارت ںیم رہ انمقف اک ذرک رکد ا اجےئ اگ رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہک ہک اوہنں ےن رفام ا  ارة االافنؽ

ام ا ہی  ارت ینب ریضن ےک اوہنں ےن رفام ا ہی  ارت وت دبر یک ڑلایئ ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ ںیم ےن اہک  ارة ارشحل اوہنں ےن رف

 ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ۔

 دبعاہلل نب عیطم میشہ، ایب رشب، انب ابعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع رضحت دیعس ریض اہلل اعتٰیل ہنع نب ریبج ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رشاب یک رحتم ےک مکح ےک زنفؽ ےک ایبؿ ںیم

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم ےک مکح ےک زنفؽ ےک ایبؿ ںیم

     3062    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 الٰی ٨ًہابوبرک ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ابوحیا٪، طٌيی، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌ :  راوی



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ أَبٔی َحیَّاَ٪   ٕ ًَلٔیُّ ب٩ُِ ٣ُِشضٔز ث٨ََا  ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ٔ  َحسَّ ًَلَی ٨ِ٣ٔبَر ا٢َ َخَلَب ٤ًَُزُ  َٗ ٤ًََُز 

 ًَ َح٤َٔس اہلَل َوأَثِىَی  َٓ  ٥َ ٠ًََِیطٔ َوَس٠َّ َّی اہللُ  ی٤َُضا یَِو٦َ ٧َز٢ََ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل َِٟد٤َِز ٧َز٢ََ َتَِحٔ ُس أَََّل َوإٔ٪َّ ا ٌِ ا َب ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َِیطٔ ث٥َُّ 

١َ َوثًََل  ِ٘ ٌَ ِٟ َِٟد٤ِزُ ٣َا َخا٣ََز ا َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َواٟزَّبٔیٔب َوا ٤ِز ٔ َواٟتَّ ٌْٔر ِٟح٨َِٔلٔة َواٟظَّ یَُّضا ثَُة أَِطَیاَئ َوزِٔزُت أَ َخ٤َِشٔة أَِطَیاَئ ٩ِ٣ٔ ا

َُٟة َوأَبِ  ِٟکًََل َِٟحسُّ َوا َِٟی٨َا ٓٔیَضا ا ٔ ًَضَٔس إ ٠ًََِیطٔ َوَس٥ََّ٠ کَاَ٪  َّی اہللُ   َواْب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب اٟزِّبَاا٨َّٟاُض أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل

 رضحت رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع اوبرکب نب ایب ہبیش، یلع نب رہسم، اوبایحؿ، یبعش، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

اگہ روہ ہک سج ےن ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنم رپ ہبطخ اراشد رفام ا وت ےلہپ اہلل اعتیل یک دمح انثء ایبؿ رفامیئ رھپ رفام ا اام دعب آ

دہش ےس افر رشاب اس زیچ وک ےتہک ںیہ  فتق رشاب رحاؾ وہیئ وت رشاب اپچن زیچفں ےس ایتر وہا رکیت یھت دنگؾ، وج، وجھکر، اوگنر، افر

ہک وج لقع ںیم وتفر ڈاؽ دے افر نیت زیچںی ایسی ںیہ ہک نج ےک ابرے ںیم ںیم اچاتہ اھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ںیمہ 

 لیصفت ےس اؿ ےک ابرے ںیم اتب دےتی دادا افر الکہل یک ریماث افر  اد ےک ھچک اوباب۔

 ، یلع نب رہسم، اوبایحؿ، یبعش، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکب نب ایب ہبیش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم ےک مکح ےک زنفؽ ےک ایبؿ ںیم

     3063    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوَکیب، اب٩ ازریص، ابوحیا٪، طٌيی، حرضت اب٩ ٤ًز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًََُز  ٔيیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا أَبُو َحیَّاَ٪  یِٕب أَِخبََر٧َا اب٩ُِ إِٔزرٔیَص َحسَّ ث٨ََا أَبُو َُکَ أب و َحسَّ َِٟدلَّ ُت ٤ًََُز ب٩َِ ا ٌِ ًَلَی  ٤ٔ

ی٥ُ  َّطُ ٧َز٢ََ َتَِحٔ إ٧ٔ َٓ ُس أَیَُّضا ا٨َّٟاُض  ٌِ ا َب و٢َ أ٣ََّ ُ٘ ٠َِیطٔ َوَس٥ََّ٠ َي ًَ َّی اہللُ  ٔ َرُسو٢ٔ اہللٔ َػل ٨ٌَٔٔب  ٨ِ٣ٔبَر ِٟ ٔ َوهَٔی ٩ِ٣ٔ َخ٤َِشٕة ٩ِ٣ٔ ا َِٟد٤ِز ا

 ِٟ َِٟد٤ِزُ ٣َا َخا٣ََز ا ٔ َوا ٌْٔر ِٟٔح٨َِلٔة َواٟظَّ َش١ٔ َوا ٌَ ِٟ ٔ َوا ٤ِز ٠َِیطٔ َواٟتَّ ًَ َّی اہللُ  ١َ َوثًََلْث أَیَُّضا ا٨َّٟاُض َوزِٔزُت أَ٪َّ َرُسو٢َ اہللٔ َػل ِ٘ ٌَ

َُٟة َوأَبَِواْب ٩ِ٣ٔ أَبَِوأب اٟزِّ  ِٟکًََل َِٟحسُّ َوا َِٟیطٔ ا ٔ ًَِضّسا ٨َِ٧َتهٔی إ َِٟی٨َا ٓٔیض٩َّٔ  ٔ ًَضَٔس إ ٥َ کَاَ٪   بَاَوَس٠َّ

ت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع نب اطخب ریض اوبرکبی، انب ادرسی، اوبایحؿ، یبعش، رضح

ؽ اہلل اعتٰیل ہنع ےس ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک ربنم رپ انس فہ رفام رےہ ےھت اام دعب اے ولوگ اہلل اعتیل ےن رشاب یک رحتم انز

، وجھکر، دہش، دنگؾ، افر وج ےس افر رشاب فہ ےہ وج ہک لقع ںیم وتفر ڈاؽ رفامیئ ےہ افر فہ رشاب اپچن زیچفں ےس ایتر وہیت ےہ اوگنر

دے افر اے ولوگ نیت زیچںی ایسی ںیہ ہک نج ےک ابرے ںیم ںیم اچاتہ اھت ہک ر اؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس مہ ےس آرخی رمہبت ایبؿ 



 

 

 رفام دےتی دادا، الکہل یک ریماث افر  اد ےک ھچک اوباب۔

 ، انب ادرسی، اوبایحؿ، یبعش، رضحت انب رمع ریض اہلل اعتٰیل ہنعاوبرکبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 رشاب یک رحتم ےک مکح ےک زنفؽ ےک ایبؿ ںیم

     3064    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، اس٤ٌی١ ب٩ ٠ًیہ، اسحاٚ ب٩ ابزا ہی٥، ًیسٰی ب٩ یو٧ص، حرضت ابوحیا٪ رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إٔبَِزاصٔی٥َ  ث٨ََا إِٔسَح َة ح و َحسَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إِٔس٤َ ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َطِیَبَة َحسَّ ص٤َُا  و َحسَّ أَِخبََر٧َا ًٔیَسی ب٩ُِ یُو٧َُص لِٔکَ

ا َٗ ٤َا  َٛ ٨َٔب  ٌٔ ِٟ َة فٔی َحٔسیثٔطٔ ا ََُِْر أَ٪َّ اب٩َِ ٠ًَُیَّ ٔ ب٤ِٔٔث١ٔ َحٔسیثٔض٤َٔا  اَ٪ بَٔضَذا اِْلِٔس٨َاز ٢َ اب٩ُِ إِٔزرٔیَص َوفٔی َحسٔیٔث ًٔیَسی ٩ًَِ أَبٔی َحیَّ

 ٕ ا٢َ اب٩ُِ ٣ُِشضٔز َٗ ٤َا  َٛ  اٟزَّبٔیٔب 

ایب ہبیش، اامسلیع نب ہیلع، ااحسؼ نب اربا میہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اوبایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس اس دنس ےک اسھت  اوبرکب نب

ذموکرہ دفونں دحوثیں یک رطح رفاتی لقن یک یئگ ےہ  ااےئ اس ےک ہک اس ںیم انب ہیلع ےن اینپ رفاتی ںیم بنع اک ظفل اہک ےہ 

  یک رفاتی ںیم ز اک اک ظفل ےہ اسیج ہک انب رہسم ےن اہک بلطم دفونں وظفلں اک اکی یہ ےہ۔اسیج ہک انب افسی ےن اہک افر ٰیسیع

 اوبرکب نب ایب ہبیش، الیعمس نب ہیلع، ااحسؼ نب اربا میہ، ٰیسیع نب ویسن، رضحت اوبایحؿ ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اہلل اعتیل ےک رفامؿ ہی دف ڑگھجا رکےن فاےل ںیہ وہنجں ےن ڑگھجا ایک اےنپ رب ےک ابرے

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 اہلل اعتیل ےک رفامؿ ہی دف ڑگھجا رکےن فاےل ںیہ وہنجں ےن ڑگھجا ایک اےنپ رب ےک ابرے ںیم

     3065    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ زرارہ، ہظی٥، ابی ہاط٥، ابو٣ح٠ز، حرضت ٗیص ب٩ ًباز رضی اہلل تٌالٰی ٨ًہ :  راوی

ا٢َ َس  َٗ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُبازٕ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز ٩ًَِ أَبٔی َصأط٥ٕ  ث٨ََا صَُظِی٥ْ  ٤ًَِزُو ب٩ُِ ُزَراَرَة َحسَّ ث٨ََا  ُت أَبَا ذَ َحسَّ ٌِ َش٤ّا إٔ٪َّ ٤ٔ َٗ ٔش٥ُ  ِ٘ ٓرٕ يُ

ًَلٔیٌّ َوًُبَیِ  َّٟٔذی٩َ بََزُزوا یَِو٦َ بَِسٕر َح٤ِزَةُ َو َِٟت فٔی ا ََّضا ٧َزَ َِٟحارٔٔث َوًُتَِبُة َوَطِیَبُة َصَذأ٪ َخِؼ٤َأ٪ اِخَتَؼ٤ُوا فٔی َربِّض٥ِٔ إ٧ٔ َسةُ ب٩ُِ ا



 

 

َِٟؤٟیُس ب٩ُِ ًُتَِبةَ  َة َوا ٌَ  اب٨َِا َربٔی

 ، رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ریض اہلل رمعف نب زرارہ، میشہ

 

ز
ح ل
م

، ایب اہمش، اوب

ْم( ہی دف ڑگھجا رکےن فا
ِ
ِّه
ت 

َ
ِ  ر

 

ُو ا ف
م َ
َض

 

ی ْ

 

د

مَااِؿ ا ْ
ض َ

 

د

اِؿ  َ 

 

ےل ںیہ وہنجں ےن اعتٰیل ہنع ےس انس فہ مسق اھک رک ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک ) ِإّؿَ َهد

رے ںیم ڑگھجا ایک اؿ ولوگں ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ ےہ ہک وہنجں ےن زغفہ دبر ےک دؿ )گنج ےک دیماؿ ںیم( اےنپ رب ےک اب

ابمرزت ینعی تقبس یک رضحت زمحہ، رضحت یلع ریض اہلل اعتٰیل ہنع، رضحت دیبعہ نب احرث املسمونں یک رطػ ےس افر ہبتع، 

 ػ ےس ےھت۔فدیل نب ہبتع اکرففں یک رط  ہبیش، رہعیب ےک ےٹیب اف

 ، رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی

 

ز
ح ل
م

 رمعف نب زرارہ، میشہ، ایب اہمش، اوب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریسفت اک ایبؿ :   ابب

 ں ےن ڑگھجا ایک اےنپ رب ےک ابرے ںیماہلل اعتیل ےک رفامؿ ہی دف ڑگھجا رکےن فاےل ںیہ وہنج

     3066    حسیث                               ج٠س سو٦  :  ج٠س

ابوبرک ب٩ ابی طیبہ، وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىی، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ابی ہاط٥، ابو٣ح٠ز، حرضت ٗیص ب٩ ًباز رضی  :  راوی

 اہلل تٌالٰی ٨ًہ

ث٨ََا أَبُو برَِکٔ ب٩ُِ أَبٔی َط  ٩ًَِ َحسَّ َیاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ُس ا  ٌّ ًَِبُس اٟزَِّح٩ٔ٤َ َج٤ٔی ث٨ََا  َّی َحسَّ ٤َُِٟثى ُس ب٩ُِ ا ثَىٔی ٣َُح٤َّ ٍْ ح و َحسَّ ث٨ََا َوٛٔی  أَبٔی ِیَبَة َحسَّ

َِٟت َصَذأ٪ َخِؼ٤َأ٪ ب٤ٔٔ  ٨َزَ َٟ ٔش٥ُ  ِ٘ ُت أَبَا َذٓرٕ يُ ٌِ ا٢َ َس٤ٔ َٗ ِیٔص ب٩ِٔ ًَُبازٕ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أَبٔی ٣ِٔح٠َز  ِث١ٔ َحٔسیٔث صَُظِی٥ٕ َصأط٥ٕ 

 ، رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس رفاتی ےہ

 

ز
ح ل
م

 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، ایب اہمش، اوب

مَااِؿ ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ریض اہلل اعتٰیل ہنع ےس انس ہک فہ مسق اھک رک ایبؿ رفام رےہ ےھت ہک ہی آتی رکہمی ) ِإّؿَ هَ  ْ
ض َ

 

د

اِؿ  َ 

 

د

ْم( انزؽ وہیئ۔ )افر رھپ( میشہ یک رفاتی یک رطح اس آتی رکہمی یک ریسفت ایبؿ یک۔
ِ
ِّه
ت 

َ
ِ  ر

 

ُو ا ف
م َ
َض

 

ی ْ

 

د

 ا

 ، رضحت سیق نب ابعد ریض اہلل اعتٰیل ہنع :  رافی
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 اوبرکب نب ایب ہبیش، فعیک، دمحم نب ینثم، دبعارلنمح، ایفسؿ، ایب اہمش، اوب
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